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Beseda urednika
Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in s tel. številko za naslednjo številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 30. septembra
2013, v tiskani in po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USBju ali po e-pošti na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 30. septembru, bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora
fotograﬁj po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik: Jure Vovk
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Ines Novak
Trženje oglasov: Ines Novak, ks-frankolovo@amis.net
Jezikovni pregled: mag. Nataša Koražija
Naslovna fotograﬁja: Prvošolci v šolah občine Vojnik
Foto: Jure Vovk
Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.

Spoštovane bralke, cenjeni bralci,
počitnice so mimo in odprla so se
šolska vrata. Časi so taki, da se moramo prilagajati počitnicam in v tem
času izpolniti tudi obljube otrokom,
nekateri pa tudi vnučkom, če ni
bilo pogojev, da bi se otroci s starši
odpravili na morje. Bremena države, ki
nas vsak dan vse bolj tlačijo, so taka,
da onemogočajo letovanja otrokom.
Zato pa je pohvalno dejanje MIK Vojnik in direktorja Francija Pliberška, da je kot vsako leto doslej
omogočil sto otrokom počitnice na Kozjanskem.
Tokrat obeležujemo jubileje Krajevne skupnosti Vojnik in Nova
Cerkev, ki sta praznovali krajevne praznike. Zvrstile so se prireditve, ki so bile kljub dopustniškem času dobro obiskane.
Odpirali smo vodovode in razne manjše objekte po krajevnih
skupnostih, kje, pa si preberite v nadaljevanju.
Dejavni so bili gasilci, saj so v vseh društvih pripravili tekmovanja, v Socki so pridobili novo vozilo, v Novi Cerkvi pa
motorno črpalko.
Telovadnica ob Osnovni šoli Vojnik je zrasla kot goba. Sodoben objekt ponuja pogoje za kakršno koli športno, kulturno ali
družabno dogajanje. Da bi imeli organiziran pristop k uporabi
prostorov, vam ponujamo pravilnik in pogoje uporabe v uradnem delu glasila.
Ta številka je obsežnejša, pa kljub temu nismo mogli objaviti
vseh prispevkov, ki smo jih prejeli, so pa vsi na spletu.

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov in je brezplačno.
Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Spoštovane občanke in občani!
Prebral sem uvodnik iz prejšnje, tj. 94. številke Ogledala, kjer sem pisal predvsem o projektih, ki pa so danes v
večini v izvajanju.
Zato poudarek ostalim vašim vprašanjem in odgovorom:
- Morda danes začnem z vodovodi, ki so v upravljanju občanov, in sicer na območju Nove Cerkve. Veliko ljudi se obrača
direktno name, da ponekod stvari niso urejene, da ni vode,
da je za prevoze potrebno plačevati. Že mnogokrat sem povedal, da dokler vodovod ni prevzet in v upravljanju VO-KA
Celje, tako dolgo se Občina (saj ste tako tudi želeli ) v upravljanje vodovoda ne bo mešala. Smo pa vedno pripravljeni
pomagati, da se stvari uredijo. Največkrat se name obračajo uporabniki vodovoda Čreškova. V zadnjih letih ste se vsi
uporabniki vodovodov dogovorili za odgovorno osebo in
»predsednika režijskega ali drugega odbora«, ki vodovod
upravlja. Če pa so razmere kljub vsemu tako neznosne, potem smo vedno pripravljeni za razgovore.
- V zabojnikih za odlaganje odpadkov na pokopališčih se še
vedno pojavljajo velike količine gospodinjskih odpadkov.
Ker s tem dodatno obremenjujete upravljavce pokopališč
in ker sklepamo, da je več kot trideset ekoloških otokov in
lasten zbirni center več kot dovolj za nemoteno odlaganje
smeti ter je več kot 90 % gospodinjstev vključenih v odvoz,
je to že skrajno nemarno. Prav tako se v zadnjem času pojavljajo vreče smeti predvsem ob cestah, ki so izven naselij.
Ponovno se pojavljajo tudi odpadki tudi v gozdovih. In kaj
reči na vse to? Bolj ko poskušamo ljudem omogočiti urejeno
odlaganje, slabše je!
- Postaja za mobilno telefonijo v zvoniku pri Tomažu, ki je čakala na vključitev več kot eno leto, je žal zadeva preteklosti. Moram povedati (ker leta prosite, pišete in kličete zaradi
slabih signalov mobilne telefonije), da lastnik zemljišča ne
dovoli niti najmanjšega posega ob cerkvi, ki bi omogočil
vključitev omenjene postaje v omrežje. Potreben bi bil le
manjši izkop za ozemljitev, pa se ni bilo mogoče pogovoriti. Skupaj z operaterjem iščemo novo lokacijo. (Pred seboj
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imam pismo iz Gradišča, ki je slučajno zadnje v vrsti prošenj;
najbolj pa mi je težko, ker mnogi podjetniki s širšega področja občine, ki bi ga ta postaja pokrivala, izgubljate svoj kruh
na račun …).
- Pri spomeniku NOB v Vojniku je bil še manjši spomenik , ki je
spominjal na osamosvojitveno vojno leta 1991. Na njem so
bile tudi kovinske plošče, ki so jih nepridipravi odtujili. Tudi
tako sveta stvar, kot je takšen pomnik, ki spominja na našo
svetlo preteklost, nepridipravom ničesar ne pomeni.
Včasih se šalim, da prihajajo časi, ko bo potrebno dati celo občino pod video satelitski nadzor.
- Sprašujete, zakaj so zdravila v lekarnah v nočnem času dražja kot v normalnem delovnem času. V razgovoru z direktorico Lekarne Celje je ta povedala, da so vsa nujna zdravila tudi
v nočnem času dostopna po enaki ceni. Ker pa nekateri izkoriščajo nočni čas za dvigovanje zdravil s starimi recepti in da
prihajajo v nočnem času tudi po mnoga ne nujno potrebna
zdravila (tudi brez recepta) in s tem brez potrebe obremenjujejo dežurstvo, so se odločili za tak korak. Zato pojdite po
zdravila v času uradnih ur lekarn.
- Smo pred otvoritvijo telovadnice oz športne dvorane v Vojniku. Sprašujete, če lahko pridete na otvoritev tudi tisti, ki ne
boste povabljeni z osebnim vabilom. Na vsako otvoritev, ki
jo pripravlja Občina, ste dobrodošli vsi zainteresirani občani.
Sicer pa bo dvorana gostila še mnoge odmevne prireditve,
ki si jih boste lahko ogledali in takrat tudi lahko videli omenjeno dvorano.
- Resnično mnogi občani sprašujete, kdaj bomo nadaljevali
z asfaltiranjem cest. Nekaj finančne moči sta nam zagotovo
vzela oba velika objekta: vrtec in športna dvorana. Z obema
smo zelo dvignili standard naših občanov in predvsem zapolnili dolgoletne vrzeli na področju varstva otrok in špor-

Ker se na spletu in v Ogledalu, ki izide 13. septembra, nahajajo javni razpisi za posamezna področja in so objavljeni
tudi postopki za uveljavljanje pravic občanov in društev,
sem naprosil direktorico občinske uprave Mojco Skale za
pojasnila.

Benedikt Podergajs
Župan

na terenu z računalnikom, tabličnim računalnikom ali mobilnim
telefonom preko mobilne aplikacije e-občina.
3.) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nam je v začetku avgusta posredovalo soglasje o skladnosti predloga Lokalnega
energetska koncepta Občine Vojnik z nacionalno energetsko
politiki, vsebuje vse obvezne vsebine pravilnika in je usklajen z
določbami 17. člena Energetskega zakona. Lokalni energetski
koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Cilji so: učinkovita
raba energije na vseh področjih, povečanje in uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije, zmanjšanje obremenitve okolja, spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplotne in električne
energije, uvajanje daljinskega ogrevanja, zamenjava fosilnih
goriv za obnovljive vire energije, zmanjšanje rabe končne
energije pri vseh skupinah uporabnikov, izvedba energetskih
pregledov javnih in stanovanjskih stavb, vodenje energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe, izvajanje
energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.
4.) Ustanavljamo Društvo za tehnično kulturo, ki bi delovalo
z vizijo ozaveščanja družbe, da se tehnika razvija in uporablja
za doseganje trajnostnega razvoja, visoke življenjske ravni in
zdravega naravnega okolja.
Namen in cilji:
• spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanja;
• razvijanje naravoslovno-tehniške logike in konstruktorstva;
• spodbujanje uporabe sodobnih znanstvenih in tehničnih
dosežkov;
• odkrivanje in podpiranje razvoja nadarjenih;
• spodbujanje razvoja sposobnosti mladih v šoli in zunaj nje;
• prispevek h kvalitetni in k učinkoviti tehnični vzgoji;
• populariziranje ljubiteljske dejavnosti na različnih področjih
tehnike;
• zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki so jim mladi sicer izpostavljeni v družbi.

Mojca Skale
Direktorica Občinske uprave

1.) Na uradni spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si so objavljeni pomembni razpisi, in sicer:
- Javni razpis za uporabo nove telovadnice OŠ Vojnik. Rok za oddajo vloge je 25. 9. 2013 do 12. ure.
- Javni razpis podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti za pokopališča Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo in
Črešnjice. Rok za oddajo ponudbe je 23. 9. 2013 do 11. ure.
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2013. Druga društva
so registrirana društva v občini Vojnik, ki ne spadajo v področje
turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti. Rok za oddajo prijav je 18. 10. 2013 do 12. ure.
2.) Občani lahko oddajate spletne vloge (in tudi plačilo takse, ki
je z uporabo spleta nižja) preko portala e-občina http://vojnik.e-obcina.si/. Na ta način smo zmanjšali potrebne poti občanov
za reševanje vaših vlog, saj lahko storitev v celoti opravite od
doma. Omogočili smo tudi prijave nepravilnosti, ki jih zaznavate

Vse zainteresirane vabimo, da Občini Vojnik (e-pošta: obcina@
vojnik.si ali tel. 03 78 00 622) posredujejo svoje kontakte: ime
in priimek, naslov, e-pošto in GSM oziroma telefon. Sestanek
bo predvidoma v sredini oktobra.
5.) Tudi za naše kraje je pomembna naša preteklost, zato predvidevamo v naslednjem letu izdati brošuro znamenitih - pomembnih osebnosti z območja občine Vojnik. Ker za našo domačo zgodovino ni veliko gradiva, je pomembno, da ga zberemo in uporabimo. Vabimo vas k sodelovanju s svojimi predlogi
ter z morebitnim gradivom, ki ga imate na razpolago. Kontakt:
e-pošta: obcina@vojnik.si ali tel. 03 78 00 622.
6.) V zadnjem letu smo veliko naredili tudi za mlade, zato se
prijavljamo na natečaj Mladim prijazna občina. Certifikat se
podeli tistim samoupravnim lokalnim skupnostim, ki v prijavi
na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji. Ob tej priložnosti vas vabim, da si ogledate razstave mladih umetnikov, ki so na razstavnem prostoru,
tj. na stopnišču Občine Vojnik, ter vabim mlade, ki bi razstavili
svoja dela, da svoje podatke posredujejo na obcina@vojnik.si.



Mojca Skale
Direktorica Občinske uprave
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tnih dejavnosti. (Spomnite se kritik na račun obeh nezgrajenih objektov.) V teku pa je še cel kup drugih objektov ali pa
še bodo. Vsi pa so nujni za normalno življenje in delo vseh
nas. Vendar z upanjem gledamo na proračun za naslednje
leto in možnosti, ki jih bo prinesel tudi glede asfaltiranja.
- VČASIH SI ZAŽELIM, DA BI NEKATERI OBČANI GLEDALI MALO
ŠIRŠE: Ali ni telovadnica tudi za otroke iz Arclina, Vin, Socke
ali Gradišča? Tudi za potrebe Frankolovega bo, če bo to potrebno. Tako majhni smo in odvisni eden od drugega, da ne
more imeti vsaka vas največje ugodnosti.
- Ob koncu hvala vsem, ki ste prispevali svoje predloge za občinska priznanja. Zopet jih je bilo veliko in to dokazuje, da v
občini vidimo soseda, prijatelja, društvo ali kogar koli, ki dela
za skupno dobro in ne le zase.
IN VSE NAJBOLJŠE OB OBČINSKEM PRAZNIKU.

GOSPODARSTVO

Telovadnica OŠ Vojnik dobila
svojo končno podobo
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da gradnja telovadnice poteka v skladu s terminskim planom.
V mesecu avgustu je bil opravljen tudi tehnični pregled objekta. Odpravljajo se ugotovljene pomanjkljivosti. Predvidoma
bo telovadnica predana v upravljanje s 1. septembrom 2013.
O sami gradnji in izbiri izvajalcem smo vas redno obveščali,
vendar ne moremo mimo tega, da še enkrat navedemo glavne
izvajalce: CM Celje v stečaju, Oder d. o. o., SGP Pomgrad, d. d.,
Murska Sobota, Navor, d. o. o., Celje.
Končna vrednost investicije je 3.255.000,00 EUR. Od tega je
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport projekt sofinanciralo v višini 816.975,00 EUR, Ministrstvo za okolje in
prostor sredstva EKO sklada v višini 336.204,00 EUR in MGRT
glede 23. člen ZFO sredstva v višini 394.338,00 EUR.
Nova telovadnica bo namenjena v prvi vrsti športnim aktivnostim, prav tako kulturnim in drugim prireditvam. Novogradnja bo prostorsko približno trikrat večja od obstoječe
telovadnice. Samo oblikovanje objekta sledi danostim v
obstoječem prostoru, ambientalni usklajenosti z novimi
šolskimi objekti.
Prostor s plezalno steno ter izzidek z galerijo v nadstropju se
oblikujeta s poševnimi stenami, pred glavnim vhodom pa se
locira oblikovno močan element nadstreška.
Glede na število učencev v šoli se potrebujejo tri vadbene enote,
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zato bo možno s pomočjo dvižnih pregradnih zaves dvorano
pregraditi v tri vadbene prostore. Projekt zajema izgradnjo
novih garderob, vključno s sanitarijami, športna kabineta, shrambo za rekvizite, dodatne sanitarije za obiskovalce.
Za uporabo telovadnice bo na spletni strani Občine Vojnik in
v Ogledalu objavljen javni razpis za uporabo telovadnice Osnovne šole Vojnik v sezoni 2013/2014. Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem seveda najprej vodstvu osnovne šole, učencem, delavcem šole za strpno sodelovanje v
času gradnje, bližnjim sosedom, vsem izvajalcem in podizvajalcem, projektantom, nadzoru, skratka vsem, ki so na kakršen
koli način pripomogli k novi podobi telovadnice OŠ Vojnik.
Veselim se dneva, ko bo telovadnica predana v uporabo.
Vsem, ki jo bodo uporabljali, pa želim obilo uspeha in
športnih užitkov.
Vesna Poteko, mag.,
Foto: Jure Vovk

PRAVILNIK o uporabi telovadnice in VLOGA za najem telovadnice se nahajta v uradnem delu revije Ogledalo

Skoraj dva meseca je že, odkar je Pekarna Geršak odprla vrata svoje nove prodajalne kruha (na lokaciji Pr’ Olčjek oz.
pri Fegyu), kjer ne samo da lahko kupite njihov dober, sveže pečen kruh in sladko pecivo ter slaščice, ampak lahko
tudi popijete kavico ali čaj ali pa kar tako malo posedite v krasnem ambientu, novi pridobitvi za vojniško občino.
Skoraj dva meseca je že od otvoritve vaše nove prodajalne
v občini Vojnik. Kako ste zadovoljni? Že lahko rečete, da je
bila vaša odločitev, da odpretenovo poslovno enoto prav
tu v občini Vojnik, prava?
Res je. Minila sta skoraj že dva meseca in glede na to, da sta to
poletna meseca, ko ljudje odhajajo na počitnice in je zato manj
obiska tudi v naših ostalih prodajalnah, pa če tu prištejem še
poletno vročino, smo na splošno zadovoljni. Odločitev, da svojo novo prodajalno odpremo prav tu v občini Vojnik, pa seveda je prava, saj je bilo povpraševanje po našem kruhu v vaši
občini zelo veliko. Veliko Vojničanov je dolga leta obiskovalo
našo prodajalno na sedežu pekarne v Trnovljah. Naj izkoristim
priložnost in se vsem res iskreno zahvalim za pripadnost. Pred
letom in pol, ko smo odprli mobilno prodajalno pri dvorani
Zlatorog v Celju, pa se je kar nekaj naših kupcev razveselilo,
saj smo jim skrajšali pot in so tako lahko naš kruh kupili na poti
domov v Vojnik. Z odprtjem nove poslovne enote v občini Vojnik pa smo tako omogočili, da bodo naš kruh lahko kupovali
dejansko na poti proti domu tudi tisti, ki ga prej niso mogli.
Kaj vse pa ponujate vašim strankam v vaši prodajalni poleg kruha seveda?
Že nekaj časa sledimo trendom in v osnovi naše prodajalne opremljamo tako, da niso samo klasične prodajalne kruha, ampak
mnogo več. Pri nas lahko kupec tako v miru spije kavico ali čaj,
prelista dnevno časopisje ali pa kar tako malo posedi in kakšno
reče s sosedom, ki je seveda tudi prišel po svoj sveži kruhek. Poleg
več vrst dnevno svežega kruha lahko dobi tudi mnogo različnega
pekovskega peciva, testenin, mlevskih izdelkov, keksov, finega
sočnega peciva, slastnih slaščic, tortic, sendvičev zmrznjenega
programa (ko kupljene izdelke sami spečete doma) in še bi se
kaj našlo. Naj omenim še naš slaščičarski del proizvodnje, ki pa
mogoče ni vsem tako poznan, vendar pa lahko zatrdim, da imamo
zelo dobre torte, tortice in ostale slaščice. Naše slaščičarke se zelo
potrudijo in delajo prave umetnine za različne priložnosti. Nekaj
fotografij le-teh si lahko ogledate na naši spletni strani pekarnagersak.com, prav tako pa lahko tam vidite tudi vse ostale zanimivosti, ki bi koga zanimale, od zgodovine pekarne, izdelkov ipd.
Ko ste že omenili zgodovino, lahko rečeva kakšno še v to
smer? Večina vas tako že pozna, ampak za tiste, ki vas ne,
kako dolgo že obstaja Pekarna Geršak, kako ste se vsa ta
leta obdržali, medtem ko gledamo, da raznovrstne prodajalne in obrati zapirajo svoja vrata?
Ja, naša pekarna obstaja vse od leta 1929, odprl jo je moj ded
Franc Geršak (od tu tudi ime Pekarna Geršak), po njegovi smrti
jo je vodila njegova žena Ema Geršak, moja babica, ki jo je zapustila svoji najstarejši hčerki Justini Geršak, moji mami, ta pa jo
je ob svoji upokojitvi predala v moje roke. Tako pekarno že od

leta 1985 bolj ali manj uspešno vodim s pomočjo obeh sinov, ki
sta tudi zaposlena v pekarni. Smo družinsko podjetje in to je tudi
naše vodilo. Lahko rečem, da sem na zaposlene vedno gledal kot
na širše družinske člane in ne zgolj kot na nekoga, ki mu je konec
meseca potrebno dati plačilo za opravljeno delo. To je tudi ena
izmed lastnosti, ki jo nekako zaželena od celotnega kolektiva. Pripadnost podjetju in družini. Le tako lahko delujemo kot eno, kot
ena velika družina. Saj veste, lahko peki spečejo super dober kruh,
ampak če ga vozniki ne pripeljejo pravočasno na prodajne police
ali pa če ga prodajalke ne ponudijo kupcu s pravilnim pristopom,
vse skupaj ni nič. Vse mora potekati v sožitju enega z drugim,
pomembna je komunikacija med nami in prijaznost prodajalk,
ki imajo nenazadnje stik s stranko. Zelo pomembno je, da prodajalke poznajo to, kar prodajajo. Vedno več je namreč tistih, ki jim ni
vseeno, kaj dajo v usta, zato želijo vedeti, iz česa je kaj narejeno. In
pa prilagodljivost, seveda, zato na podlagi povpraševanj na trgu
vedno razvijamo nove vrste kruha in peciva. Ravnokar imamo v
razvoju nove vrste mlincev, od ajdovih, koruznih, graham. Trudimo se, da jih pripeljemo na prodajne police še pred martinovim.
Kako pa boste pritegnili kupce, da bodo še naprej ostajali
vaši kupci?
Nedvomno se bomo še naprej trudili, da bodo naše stranke
ostali naši zvesti kupci in seveda, da bomo pridobili tudi
nove. Skozi vse leto ponujamo strankam različne tematske
akcije, na primer v času pusta so to krofi, v času velike noči
potica, za martinovo mlinci in tako naprej. Trenutno je v teku
poletna akcija, ko lahko po čisto poletnih cenah kupite naše
sveže pečene žemljice. Ko se bo zaključila ta, bo prav gotovo
v ponudbi nekaj drugega, tako da je za stranko vedno poskrbljeno, tako ali drugače. Naš moto je vedno bil in mora biti, da
gre stranka skozi naša vrata zadovoljna, ker samo zadovojna
stranka je stalna stranka, ki se bo vedno znova vračala k nam
po naše sveže pečene Geršakove dobrote.
Pogovarjala sem se z Nevenko Muškatevc, Tjaša Podergajs
Foto: Jure Vovk
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Prodajalna Pekarne Geršak
v občini Vojnik

GOSPODARSTVO

Prva hiša integrativne
medicine v Sloveniji je v
odprla svoja vrata
V torek, 11. junija 2013, je v Celju odprla svoja vrata prva hiša integrativne medicine v Sloveniji, ki deluje
pod okriljem Slovenskega združenja za integrativno medicino Slovenije. Združenje za integrativno medicino
Slovenije (ZIMS) želi združiti uradno šolsko medicino in jo povezati s komplementarno medicino. Sedem sekcij,
katerih poslanstvo je mobilizacija in integracija znanja in izkušenj šolske medicine in alternativnih ved, bo v Hiši
integrativne medicine v Celju nudilo svojo pomoč vsem tistim, ki si želijo celostnega pristopa k zdravljenju.
Na eni strani uradna šolska medicina, ki dosega velike
strokovne uspehe v prevenciji, zdravljenju in rehabilitaciji
ljudi in drugi strani metode, katerih se danes poslužuje
skoraj polovica prebivalstva. Da je treba nujno poseči v to
dogovorjeno območje, so ugotovili že povsod po svetu. Tako
so v najimenitnejših klinikah po svetu, kot so Šarite v Berlinu,
Kalolinske na Švedskem, Harwaldu, Jalu, Stanfordu in še kje, že
pred desetletji ustanovili samostojne inštitute za integrativno
medicino. Ti inštituti so financirani iz javnih sredstev,
predvsem zaradi tega, da bi ugotovili koristnost, predvsem
pa škodljivost nekaterih komplementarnih oblik zdravljenja,
ki jih uporabljajo prebivalci. V strokovne time so poleg
najeminentnejših strokovnjakov šolske medicine pritegnili
raziskovalce s področja vzhodnjaških medicinskih vej, ki se
vedno bolj širijo po Evropi in ZDA ter formirali interdisciplinarne
time zdravnikov, fizikov, biologov, farmacevtov, ki so zastavili
raziskovalne projekte o komplementarnosti različnih vej v
medicini, s katerimi se zdravi danes človeštvo. Dejstvo je, da
se z medicino, kakršno poznamo v Evropi in ZDA zdravi okoli
2 milijardi ljudi. Ostali prebivalci Zemlje pa koristijo predvsem
vzhodnjaške metode zdravljenja.
Zato smo se tudi v Sloveniji odločili, da s pomočjo Evropskega
združenja za integrativno medicino, predvsem pa z znanjem in
izkušnjami s tutorev s strani srbskega Združenja za integrativno
medicino in eminentnih strokovnjakov formiramo Združenje
za integrativno medicino Slovenije.
Združenje je civilna organizacija, ki bo združevala različne,
predvsem zdravstvene profile s strokovnjaki drugih strok, kot
so fiziki, biologi, kemiki, farmacevti, veterinarji ipd. v enotno
strokovno skupino, ki bi vodila združenje in preko svojih znanj
in organizacij vabila v združenje in v raziskave tudi druge
metode, ki nosijo naziv altarnativne, nekonvencionalne in
podobno.
In s tem poslanstvom, ki pomeni izjemno pomemben korak
v razvoju integrativne medicine, je danes odprla svoja vrata
prva Hiša integrativne medicine v Sloveniji, v kateri bodo
delovale naslednje sekcije oziroma posvetovalnice;
- sekcija za tradicionalne medicine, v okviru katere bodo
delovale podsekcije za zdravilne rastline, apimedicino,
ajurvedo, akupunkturo in tradicionalno kitajsko medicino,
- sekcija za manualne tehnike,
- sekcija za zdravo hrano in okolje,
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Fotografija predstavnikov sekcij Združenja za integrativno
medicino Slovenije

- sekcija za bodymind medicino,
- sekcija za magnetno in resonančno terapijo, pod katero
spadata podsekciji magnetoterapija in bioresonanca.
V prihodnjih mesecih bosta aktivni še dve sekciji, in sicer:
- sekcija za homeopatijo in infopatijo,
- sekcija za ostale metode in tehnike.
Uradne ure obratovanja Hiše integrativne medicine bodo v
začetku vsak torek in četrtek v tednu, posamezniki lahko sicer
pridejo brez najave, seveda pa je zaželeno, da prej kontaktirajo
posvetovalnico posamezne sekcije. Hiša integrativne medicine
ima svoje prostore v bivših prostorih podjetja MIK v Celju Gaji
42 b, in sicer je podjetje MIK, d. o. o., dalo ZIMS-u prostore v
najem brezplačno, generalni direktor MIK-a, Franci Pliberšek,
pa je tudi prevzel začasno vodenje Hiše.
Poslanstvo in namen Hiše integrativne medicine je v tem,
da ljudje s posameznimi težavami iščejo rešitve in pomoč
na različne načine oziroma na enem mestu najdejo tistega,
ki ustreza njihovim osebnim težavam in potrebam. Dvakrat
tedensko bodo potekala tudi predavanja oziroma svetovalne
in izobraževalne aktivnosti, v bližji prihodnosti pa bodo v
prostorih Hiše integrativne medicine odprli tudi karitativno

ambulanto za vse tiste, ki so brez ustreznega zdravstvenega
zavarovanja in si zdravstvene pomoči ne morejo privoščiti.
Prim. prof. dr. Elko Borko, predsednik strokovnega sveta
Združenja za integrativno medicino: »Vedno pogostejše in
tudi uspešno obravnavanje bolnikov med izredno razvejanim

Novo oblikovanje cen
javnih služb varstva
okolja
Potem ko smo v Vodovod-kanalizaciji v začetku leta 2013
uveljavili nov način obračuna padavinskih voda ter hkrati
tudi uveljavili nove cene storitev (zaradi odmrznitve cen
komunalnih storitev), kar je bilo usklajeno in potrjeno
sicer že leta 2010 skladno s Pravilnikom o metodologiji
za oblikovanje cen storitev (v nadaljevanju Pravilnik),
smo tokrat zaradi določil nove Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev (v nadaljevanju Uredba) zavezani
k novim spremembam.

Sanacija vežice Vojnik

prim. prof. dr. Zmago Turk,
predsednik Združenja za integrativno medicino Slovenije
prim. prof. dr. Elko Borko
predsednik strokovnega sveta Združenja za integrativno
medicino Slovenije

Ta uskladitev ne predstavlja dviga
cen, ampak gre zgolj za uskladitev
obračuna z novo uredbo, ki je pri
obračunu odpravila določene
pomanjkljivosti v prej veljavnem
pravilniku.
Spremembe
se
odražajo
predvsem pri naslednjih storitvah:
VEČ SI LAHKO PREBERETE NA SPLETNI STRANI
www.moja obcina.si/vojnik
Jurij Vovk

Na pobudo KS Vojnik in dolgoletno željo vseh
uporabnikov, da se uredijo sanitariji v vežici v Vojniku
je občina takoj pristopila k sanaciji oziroma rušenju
starih sanitarij. Po postopku zbiranja ponudb je bila
izbrana ponudba podjetje ODER, d. o. o., št. predračuna
0236-2012 v vrednosti 24.002,82 EUR. Sredstva bodo
zagotovljena v proračunu. 12.000,00 EUR v letu 2013 in
12.000,00 EUR v letu 2014.
Pogodba zajema dela po predračunu, in sicer: rušitvena dela,
zemeljska dela, betonska dela, tesarska dela, zidarska dela in
kanalizacijo.
Trenutno se izdeluje stavbno pohištvo za sanitarije in del
tehničnih prostorov.
Razširitev kapacitet za žalovanje in nadstreška ter sanacija
strehe bosta izvedena kasneje, ko bomo zagotovili sredstva
v proračunu.
Vesna Poteko, mag.

13. september 2013 | OgledalO 3/2013

9

GOSPODARSTVO

sistemom komplementarnega zdravstva, ki v šolski metodi ne
dobijo vseh odgovorov, zahteva v povezavi s temi objektivnimi
okoliščinami, da tudi uradna medicina v Sloveniji prilagodi
svoje za sedaj zelo togo stališče in poišče vse pozitivne strani
komplementarnih metod in te dobre strani enakopravno
uporabi pri obravnavanju bolnikov. Naše novo ustanovljeno
Združenje za integrativno medicino je ustanovljeno z
namenom, da tudi na tem področju sledimo praksi v drugih
zahodnih evropskih državah in vključimo v zdravstveni sistem
tudi te zdravstvene dejavnosti, ki se pri nas v uradnih krogih
še niso uveljavile in ki izpolnjujejo osnovno zahtevo: ‘Primum
nil nocere.’«

GOSPODARSTVO

Izgradnja kanalizacije
v občini Vojnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v mesecu aprilu 2013 na osnovi
Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve “Regionalni
razvojni program” razvojne prioritete “Razvoj regij” za obdobje 2012-2014 izdala sklep o sofinanciranju
projekta “Izgradnja kanalizacije v občini Vojnik” v višini 658.993,38 EUR.
Občina Vojnik je na osnovi javnega naročila izbrala
najugodnejšega ponudnika, podjetje Gradnje Žveplan, d. o. o.,
Celje. Slavnostni podpis pogodbe je potekal 21. junija 2013 v
sejni sobi Občine Vojnik.
Osnovni cilji projekta: izgradnja kanalizacije v občini Vojnik,
izboljšati komunalno infrastrukturo, zmanjšati onesnaževanje
okolja in s tem omogočiti pogoje, ki jih zahtevajo danes
veljavni kriteriji tehnične in okoljevarstvene regulative,
varovanje okolja.

Projekt zajema izgradnjo kanalizacij: naselje Arclin – kanal 8,
Arclinska cesta, del naselja Arclin – severovzhod in Pot v Lešje,
del naselja Konjsko.
Dela se bodo izvajala od meseca julija 2013 do 30. 6. 2014.
Vesna Poteko, mag.
Foto: J. Vovk

OBVESTILO
Republika Slovenija, Upravna enota Celje, obvešča, da
se je v ponedeljek, 2. 9. 2013 spremenil delovni čas v
Krajevnem uradu Vojnik, in sicer:

v ponedeljek
in v torek

od 8. do 11. in od 12. do 15. ure

v sredo

od 8. do 11. ure in od 12. do 17. ure

S spoštovanjem in zahvalo,

v petek

do 8. do 10.30 ure
in od 11. do 13. ure

Damjan Vrečko, načelnik
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S 1. avgustom 2013 je uporabnike storitev na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, doletelo kar
nekaj novosti. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je namreč sprejelo Uredbo o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l., št. 87/2012), zaradi katere
smo v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Celje med drugim uvedli:
- sistematično praznjenje greznic in MKČN enkrat na tri leta ter
- mesečni obračun te storitve.
Informacije o tem, kaj čaka po 1. avgustu 2013 uporabnike
storitev na območjih, kjer ni javne kanalizacije, smo zbrali v
brošuri (Greznice in male komunalne čistilne naprave), ki so
jo vsa gospodinjstva, ki jih bodo doletele spremembe, prejela
tudi po navadni pošti v začetku avgusta 2013, objavljena pa
je tudi na spletni strani podjetja Vodovod-kanalizacija (www.
vo-ka-celje.si, zavihek Zloženke).
Če na kratko strnemo, gre za to, da na območju občin Celje,
Štore, Vojnik in Dobrna, kjer ni zgrajene javne kanalizacije,
uvajamo skladno z Uredbo sistematično praznjenje grezničnih
gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)
enkrat na tri leta ter hkrati uvajamo tudi mesečni obračun te
storitve.

Potek praznjenja naprav in obračun

Obračun storitev je vezan na količino porabljene pitne vode,
odčitane na vodomeru, oziroma izračunan iz števila oseb (0,15
m3/oseba na dan), če objekt ni priključen na javno vodovodno
omrežje. Ta storitev se je do sedaj obračunala v enkratnem
znesku (cca 200-250 EUR) ob opravljeni storitvi na vsake tri
leta.
Hiše, ki niso priključene na javni vodovod, so do sedaj plačevala
le okoljsko dajatev, ki se je obračunala enkrat na tri mesece.
Po novem se bo okoljska dajatev plačevala mesečno (skupni
‘’trimesečni znesek’’ se bo razdelil na tri dele), temu pa se bo
prištel še strošek storitev, povezanih z greznicami in MKČN.
Konkreten primer izračuna
Kot je razvidno iz tabele 1, bo povprečen strošek gospodinjstva
v hiši, ki je priključena na javni vodovod, bistveno nižji (zaradi
splošnega znižanja cene omrežnine v hišah), za to pa bodo
gospodinjstva dobila več: za v povprečju nižji strošek, povezan
z vodo, bodo ‘’dobila’’ še:
- praznjenje greznic oz.
- praznjenje MKČN in oceno obratovanja.

Hiše, ki niso priključene na javni vodovod in sedaj plačujejo
okoljsko dajatev enkrat na tri mesece, bodo po novem
plačevala okoljsko dajatev mesečno skupaj s stroški,
povezanimi z greznicami in MKČN.
Potek praznjenj
• Praznjenja se bodo izvajala po posameznih krajevnih
skupnostih po vnaprej predvidenem letnem programu.
• Gospodinjstva bodo po pošti obveščena o dnevu in uri
praznjenja greznice.
• POMEMBNO: Na dan praznjenja je potrebno ustrezno
pripraviti greznico oz. MKČN: dvigniti pokrov, omogočiti
dostop - odstraniti morebitne ovire …
Oblikovanje cen skladno z navedeno uredbo je v nekaterih
slovenskih občinah že zaključeno, ponekod pa še poteka.

Tabela 1: Primerjava mesečnih stroškov gospodinjstev, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje

Po starem

(brez DDV)

Po novem

(brez DDV)

Hiša, ki je priključena na javni vodovod – 12 m3

22,44 €/mesec
+ cca 200 €/3 leta

21,22 €/mesec

Hiša, ki ni priključena na javni vodovod – 3 osebe

6,603 €/mesec*
+ cca 200 €/3 leta

11,59 €/mesec

*Znesek za tri mesece: 19,81 €
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Novosti pri praznjenju greznic
in MKČN po 1. avgustu 2013

GOSPODARSTVO

Vojnik - Statistični urad RS
Občina Vojnik je del savinjske regije. Poleg razvoja podeželja in z njim povezano turistično dejavnostjo je
v občini pomembno obrtništvo in podjetništvo. Občina se ponaša z bogato kulturno dediščino, naravna
dediščina pa ji daje oznako ‘zelene’ občine.

Občina Vojnik je del savinjske statistične regije. Meri 75 km2. Po
površini se med slovenskimi občinami uvršča na 90. mesto.
Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:
Sredi leta 2011 je imela občina približno 8.500 prebivalcev
(približno 4.200 moških in 4.300 žensk). Po številu prebivalcev se
je med slovenskimi občinami uvrstila na 60. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 112 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi
(101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na
1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal
je -5,0 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast
na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 5,3.
Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil pozitiven, znašal je 0,4 (v Sloveniji 2,6).
Povprečna starost občanov je bila 41,2 leta in tako nižja od
povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot
v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100
oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 108 oseb starih 65 let ali več. To
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino
nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila
117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine
dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po
spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh
slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je
bilo –tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih,
ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15
let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 433 otrok. Od
vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1 do 5 let jih je bilo 80 %
vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji sku-

paj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu
2011/2012 izobraževalo približno 780 učencev. Različne srednje
šole je obiskovalo okoli 390 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini
je bilo povprečno 60 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10
diplomantov .
Med osebami v starosti 15–64 let (tj. med delovno sposobnim
prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega
povprečja (58 %).
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,6 %
registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi
(11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih
občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od
letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za
približno 10 %.
Vsak 21. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24.
prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.
V obravnavanem letu sta bila v občini 402 stanovanja na 1.000
prebivalcev. Približno 66 %stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj.
tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52
avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 270 kg komunalnih
odpadkov na prebivalca, to je 82 kg manj kot v celotni Sloveniji.
Po podatkih Statističnega urada RS
Pripravil: Jure Vovk
Foto: J. Vovk

Pred približno 25 leti je v moji rojstni vasi nekemu kmetu zaradi udara strele sredi noči pogorelo celotno
ostrešje srednje velikega hleva in vsa zaloga sena. Še dobro, da so živino sosedje in gasilci vso rešili. Če je
ne bi, bi bila že tako huda nesreča podvojena. Kaj se je zgodilo potem? V tednu dni so sovaščani pripeljali
les, zgradili novo ostrešje, ga pokrili in navozili toliko sena, kolikor ga je bilo prej. Teden dni po požaru je
na požar spominjal le počrneli gornji del hlevske fasade. Temu se reče vaška složnost. To je solidarnost.
Danes smo zaradi kriznega stanja vsi vznemirjeni. Sprašujemo
se, kako preživeti, ko ni služb, ko gospodarstvo hira, ko država ne
pomaga, ko nas narava tepe zdaj s sušo zdaj z nevihtami, ko se
zdi, da bo jutri še slabše. Odgovor je star kot človeštvo: ko je težko,
je treba stopiti skupaj. Moderna beseda za stopiti skupaj, si stati
ob strani in si pomagati, je solidarnost. Beseda izhaja iz latinskega
pridevnika „solidus“, kar pomeni trden, cel, poln.
Solidarnost ni izum filozofov in duhovnih učiteljev. Solidarnost je
zapisana v našo naravo. Kakor imamo roke, da delamo, in glavo,
da mislimo, imamo v našem duhu „inštaliran“ poseben „organ
sočutja“, da si pomagamo. Ta „organ sočutja“ oz. solidarnost
ni zasidrana v našem srcu zaradi lepšega, temveč zato, ker je
koristen. Ljudem koristi biti skupaj, podpirati šibkega in pomagati
vsakemu. Tako zmoremo več, kot zmore en sam, tako pravzaprav
preživimo. Solidarnost nas kot skupnost dejansko naredi bolj
trdne, cele, polne, učinkovite.
Poleg koristi pa solidarnost prinaša še drugo sporočilo –višje
sporočilo. Ko se zavzemamo za siroto, za težke bolnike, za
onemogle in ostarele, za tako ali drugače prikrajšane, se zanje
zavzemamo, ker so –kot rečemo –enako ljudje. Četudi ne morejo
delati in konkretno prispevati k skupnemu dobremu, ostajajo med
nami in mi jim priznamo enako čast kot aktivnim članom družbe.
Na ta način vsakega človeka razglasimo za nosilca neskončnega
dostojanstva. Z drugimi besedami: ko živi solidarnost, tudi človek
ostaja človek, ne glede na to, kakšen je, kaj je in koliko česa ima.
Poseben način solidarnosti je vaška složnost. Slednja ima na
Slovenskem veliko tradicijo. Čeprav pravimo, da smo Slovenci
po značaju prepirljivi ljudje in da so nas moderni časi naredili
večje egoiste, mislim, da se vaška složnost ni povsem izgubila. Še
več: mislim, da je zdaj pravi čas, da jo odkrijemo in s to vrednoto
navdihujemo tudi širši narodni prostor.
S tem v zvezi nikakor ne smemo dopustiti, da bi nas na vasi
ločeval kdo od zunaj. Ne nestabilna država ne nacionalna politika
ne dvopolna ideologija ne veliki in na pol skrivni interesni lobiji
ne smejo prodreti med nas in ustvarjati razdora. Nevarnost ni
majhna. Bolj se v Sloveniji gospodarska kriza poglablja, večji je
politični razdor. In večji je razdor, večja je gospodarska kriza. Če
bomo tudi na našem tradicionalno složnem štajerskem podeželju
pristali na to logiko začaranega kroga, ki je zavladala v oblastnoupravnem središču Ljubljani, je z nami konec. Sprtim nam niti v
svoji rojstni vasi ne bo lepo živeti. Solidarnost se bo začela krhati, s
tem pa bo naša skupna obramba pred krizo vse manjša.
Proces bi moral biti obraten. Namesto da se iz metropole na deželo
širi duh prepira in sovraštva, bi se moral iz naših vasi v metropolo
razširiti duh sodelovanja. Če se po bifejih v vojniški občini za točilno
mizo še vedno lahko srečata in pogovarjata levi in desni, zakaj se

Frankolovo: Pater Branko Cestnik

ne bi moglo to zgoditi v Ljubljani med odgovornimi politiki in
ideologi? Na primer na Frankolovem je Mladinsko društvo izpeljalo
velik projekt rock koncerta, na katerem je nastopala celo skupina
Siddharta. Je zato, ker ima večina Frankolovčanov raje harmoniko
kot električno kitaro, mladim kdo metal polena pod noge? Je
bila razlika med narodnozabavno in rock’n’roll kulturo povod za
nagajanje? Ne. Obratno. Med vaščani je prevladalo mnenje: ker
mladi delajo nekaj velikega, jih je treba z vsemi močmi podpreti,
njihov uspeh je uspeh celega Frankolovega. Če je torej tak
„medkulturni“ dialog možen na vasi, zakaj ga ne bi bili sposobni
medijsko vplivni intelektualci v naših univerzitetnih središčih?
Naše podeželje morda ravno zato, ker velja za bolj konservativno
oz. počasno za spremembe, je kljub vsemu v veliki meri še
ohranilo tisto zdravo pamet in tisti zdrav način sožitja, ki bi v tem
času bil še kako potreben vsem. Zavedajmo se te rezerve. Kriza
nas bo v bodoče morda res vse skupaj naredila bolj revne. Vendar
nikakor ne smemo dovoliti, da bi koga od nas do konca ponižala
in žalila v njegovem dostojanstvu. Stopimo skupaj, pomagajmo
najbolj šibkim, spoštujmo različnost in vsi bomo kljub težkim
časom ohranili vedrino duha ter veselje do bivanja v svojem kraju.
Branko Cestnik
Foto: J. Vovk
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Rezerva je v solidarnosti
in vaški složnosti

GOSPODARSTVO

NEFIKS za lažjo zaposlitev!
Nefiks – indeks neformalnega izobraževanja omogoča in pomaga vsem mladim pri beleženju in promoviranju
neformalno pridobljenih kompetenc, ki pri iskanju zaposlitve še kako koristijo. Spodbuja mlade k čim večji
aktivnosti izven šole ali študija, saj tako odkrivajo svoje interese, potenciale in veselje do poklicev. Dandanes,
ko je vedno težje najti zaposlitev, je neformalno pridobljeno znanje še kako pomembno, pa tudi vedno več
delodajalcev ga upošeteva.

Mladi se pogosto ne zavedajo, da so določena znanja
in kompetece že pridobili in jih prav zaradi tega tudi ne
izpostavljajo. Indeks Nefiks omogoča prepoznavanje
znanja in kompetenc, ki jih mlad človek zares ima. Ko svoje
kompetence prepoznamo, jih znamo na primeren način z
večjo samozavestjo in prepričanjem vase predstavljati na tudi
trgu dela, prav tako pa veliko hitreje prepoznamo priložnosti
za delo ali podjetništvo.
Nefiks spodbuja mlade k prostovoljstvu, različnim oblikam
(študentskega) dela, k odgovornem delovanju v nevladnih
organizacijah, k izobraževanju v tujini ... Tako se razvijajo

kompetence, predvsem pa širi socialna mreža. Indeks Nefiks,
ki pravzaprav služi kot osebna evidenca izobraževanj,
kompetenc, stikov socialne mreže in drugih aktivnosti, pa na
enem mestu omogoča potrjen zapis vsega, kar se nekdo nauči
izven šole ali fakultete. Obstajata knjižica Nefiks in elektronski
e-Nefiks, ki poleg beleženja kompetenc omogoča tudi
izdelavno življenjepisa in izpis vseh pridobljenih kompetenc.
Primeren čas, da začnemo beležiti v Nefiks in tako načrtovati
svojo poklicno kariero je pri 14 letih, vpisovati pa je možno
tudi za nazaj, zato skoraj nikoli ni prepozno začeti!
Da mlade še bolj spodbudijo k vpisovanju v Nefiks in predvsem,
da nagradijo mlade, ki svoje aktivnosti že intenzivno vpisujejo,
bodo na Zavodu Nefiks tudi letos podelili priznanja tistim, ki
bodo imeli največ vpisov. Priznanja pa bodo namenjena tudi
organizacijm, ki najbolj aktivno beležijo znanje svojim članom
in uporabnikom.
Prireditev, na kateri bodo priznanja podeljena, bo izvedena 17.
oktobra 2013. Prijavijo se lahko posamezniki, ki so v zadnjih
dveh letih zabeležili najmajn 5 vpisov, oziroma organizacije, ki
so ali bodo vpisale vsaj 3 različne aktivnosti.
Podeljene bodo praktične nagrade, in sicer 4 tablični računalniki
za posameznike in 6 tabličnih računalnikov za organizacije,
katerih vpisi bodo prepoznani kot najbolj kvalitetni. Več
informacij o tem dobite na spletni strani www.talentiran.si.
Za Zavod Nefiks Alenka Blazinšek
alenka@nefiks.si, 040698915

Obnova mlinskih koles
v Sorževem mlinu
Na učni in turistični kmetiji Otona Samca so zamenjali mlinska kolesa, ker so bila stara dotrajana.
Poznavalci vedo povedati, da lesena vodna kolesa za pogon
mlina, žage in podobnih vodnih naprav “zdržijo” največ 20 let,
in še to le ob rednem obratovanju.
Tako sta bili tudi obe kolesi pri Sorževem mlinu po 26 letih v tako
slabem stanju, da ju je bilo treba zamenjati. Izdelal jih je lokalni
mizar, ki je kolesi izdelal tudi že leta 1987, tokrat iz odpornejšega
macesnovega lesa iz Zgornje Savinske doline.
Premer koles na korce je 80 col (2.040 mm), širina pa 24 col (610 mm).
Gospodar in hkrati investitor Oton Samec upa, da bosta novi kolesi
spet v pogonu vsaj naslednjih 20 let. Hkrati je seveda tudi zadovoljen, da mu je to uspelo že drugič v času njegovega gospodarjenja.
Načrtuje pa že tudi ponovno zamenjavo velikega (5.50 m premera)
podlivnega vodnega kolesa pri njihovi 141 let stari žagi “venecijanki”.
Novo pridobitev si je možno tudi ogledati.
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Oton Samec kaže na zamenjana mlinska kolesa.

Gospodar se zahvaljuje vsem sodelujočim za nesebično
pomoč pri zamenjavi koles, še posebej pa se zahvaljuje Franciju Kotniku in Branku Majcnu.
Jure Vovk
Foto J. Vovk

Praznik KS Vojnik
Osrednja prireditev ob prazniku KS Vojnik je potekala 20. junija 2013, tako rekoč na rojstni dan naše KS.
Na slavnostni seji smo z gosti orisali leto, ki je preteklo od
našega lanskoletnega praznovanja praznika KS, in ugotovili,
da smo kljub časom, za katere velja, da niso najboljši, lahko
zadovoljni, saj se je v KS marsikaj spremenilo.
Pred enim letom smo bili zaskrbljeni zaradi težav izvajalca
izgradnje vrtca. Spraševali pa smo se tudi, kako bo s telovadnico, katere gradnja se je predvidevala.
Veseli me, da lahko danes potrdimo, da je vrtec dograjen in da je
težko pričakovana telovadnica zgrajena in predana v uporabo.
Da sta ti dve veliki investiciji v naši KS, ki sta namenjeni sedanjosti in prihodnosti, kljub težkim časom in kriznim razmeram
izvajalca tekli in bili izvedeni, pa imata velike zasluge gospod
župan Beno Podergajs in Vesna Poteko s sodelavci občinske
uprave, za kar se jim iskreno zahvaljujem.
Najpomembnejša naloga KS je sodelovanje pri upravljanju lokalnih zadev. Te temeljne naloge se vsi člani sveta dobro zavedamo.
Pri oblikovanju potreb in interesov v KS skušamo čimbolj sodelovati s krajani, za kar poskrbijo člani sveta vsak na svojem področju,
in tako vsako leto sproti dopolnjujemo plan. Najbolj veseli pa
smo, kadar lahko potrdimo, da je bil predlog uresničen.
Tako je tudi zaključena je izgradnja prečrpališča za kanalizacijo. Začela se je postopna obnova mrliške vežic, na slabo stanje
katere smo opozarjali. V prvi fazi se bodo dogradile sanitarije
in spremljevalni prostori.
Na področju vodooskrbe je pridobljeno gradbeno dovoljenje
za vodovod Tomaž, načrtujejo se idejni projekti za nadaljevanje na Tomažu še do ostalih gospodinjstev. Izdelani so projekti
za vodovod Razgorce. V teku je sanacija Čufarjeve ulice.
Za podpis je pripravljena pogodba za izgradnjo kanalizacije
v občini Vojnik, v katero je v letošnjem letu vključena izgradnja kanalizacije Arclin. Pridobljena so bila sredstva za sanacijo
Skupinska slika prejemnikov priznanj KS Vojnik

plazu na Ranču Kaja in Grom.
Med dolgo zimo, ki je bila obilna s snegom, je bilo uničenih
veliko cest, ki jih skušamo obnavljati z gramoziranjem, asfaltne
ceste pa s krpanjem. Žal je posledica dolge zime tudi izredno
velik račun za zimsko službo.
Na območju naše KS primanjkuje urejenih pločnikov in kolesarskih poti. Želimo si , da se bo v doglednem času pristopilo k izgradnji pločnika TUŠ-pokopališče. Na tej trasi pa bi bilo potrebno najti
tudi rešitev za varno prečkanje ceste pri spomeniku proti Kvedru
in Tušu, saj veliko ljudi cesto prečka na nevarnem mestu. Ljudje
in njihova varnost pa nam mora biti vsem pomembna. In prav
mnogi posamezniki in društva so tisti, ki v Vojniku poskrbijo za
marsikateri kulturni, zabavni športni dogodek in oživitev kraja.
Preporod doživlja naš stari del trškega jedra, kjer se je trgovini
s pohištvom in frizerskemu salonu ter zlatarni pridružil Center
ponovne uporabe in odprl že tudi unikatno popravljalnico
oblačil. Na nasprotni strani ceste pa inovativna ustvarjalka šiva
unikatne torbice in oblačila.
Poleg oživitve Celjske ceste, ki se je že prijema ime unikatna
ulica, pa vsako leto naša pridna društva skozi vse leto poskrbijo
za dogodke, kljub temu pa imajo še vedno voljo, da pripravijo
prireditve tudi ob krajevnem prazniku.
V čast praznovanja praznika KS se so zvrstile številne prireditve.
KS je na prvo druženje povabila krajane starejše od 80 let. Na
srečanju so prisluhnili pevskemu zboru Vrtca Mavrica, opazovali
spretne folkloriste Folklorne skupine OŠ Vojnik ter prisluhnili
glasbi ter recitacijam in razmišljanjem o babicah in dedkih, ki so
jih zanje pripovedovali učenci dramskega krožka RS OŠ Vojnik
Pogostili smo jih s hrano Gostišča Hrovat in pijačo Mirana
Kovača ter sladkimi dobrotami, ki so jih napekle članice
Društva kmetic Meta.

LOKALNE SKUPNOSTI

KS VOJNIK

LOKALNE SKUPNOSTI
Prejemniki zaščitnih čelad

Vinogradniško vinarsko društvo je vabilo na 7. Praznik vina in
proslavilo 10. obletnico društva, kjer so podelili številna visoka
priznanja za kvalitetna vina, ki jih pridelujejo naši vinogradniki.
PD Vojnik se je odpravilo na tradicionalni pohod, tokrat so se
ga pričeli na Uršuli pri Dramljah in se peš odpravili v Vojnik.
KK Vojnik je pripravil 21. Turnir trojk, za katerega je njihov
predsednik povedal, da je najstarejši tradicionalni turnir v SLO.
V nedeljo, 9. 6. 2013, je bilo v organizaciji SD bratov
Dobrotinškov izvedeno strelsko tekmovanje z malokalibrsko
puško na strelišču v Doliču.
Člani DU Vojnik so tekmovali v streljanju z zračno puško,
pomerili pa so se tudi v kegljanju na vrvici. ZB za vrednote NOB
je organizirala spominsko slovesnost pri Olčjeku.
Teniški klub Vojnik Občinski turnir v sklopu praznika KS Vojnik.
TD Vojnik vabi na petkov pohod po poteh Vojniških cerkva. KO
ZB za vrednote NOB 7. Tradicionalni pohod po poteh spominskih
obeležij do Razgorja. PGD Vojnik in RC pa tradicionalni piknik
Katrce ter pokalno tekmovanje za starejše gasilce in gasilke.
Vsega tega pa ne bi bilo mogoče izvesti brez sodelovanja z gospodom županom, podžupanom, občinsko upravo, občinskim
svetom, društvi, vrtcema, šolo.
Naša napovedovalka Rozmari Petek nam je na prireditvi napovedala lep večer. Strinjam se z njo. Tudi sama sem si želela,
da bi bil večer praznika KS Vojnik lep za vse nas. Zaradi praznika KS Vojnik. Še bolj pa, ker je ta večer pripravljalo veliko ljudi,
ki z dobro voljo širijo pozitivno energijo. To energijo so naši
nastopajoči krajani in krajanke: Godci treh vasi, Dekleta z Gmajne, Repinovi fantje, Zala, krajani Pristave, Razgorja, Gabrovca
in Bovš pokazali na odru kulturnega doma, ko so s pesmijo ob
fotografijah vasi in posnetki približali utrip svojih vasi.
Tej dobri volji, ki jo nesebično razdajajo tudi nagrajenci, smo
skušali na široko odpreti vrata.

VOJNIŠKI NAGRAJENCI OB PRAZNIKU KS 2013

Vsi smo veseli, če nam v stiski kdo ponudi roko, če se kdo nasmeje z nami, včasih je dovolj že lepa beseda ... Ni treba veliko,
da sočloveku polepšaš dan. Tudi med nami so taki ljudje, ki jim
je to način življenja. Za to ne dobijo plačila, včasih še zahvale
ne, pa vendar delajo dobro za druge in hkrati zase, saj jim dobra dela prinašajo notranje zadovoljstvo.
Tudi letos so se člani Sveta KS Vojnik odločili, da ob krajevnem prazniku, ki ga KS Vojnik praznuje prav na današnji dan,
poiščejo takšne ljudi in jim podelijo priznanja za njihova dobra
dela, za vztrajnost pri določenem delu in razvoju kraja.
Eden takih je MIRKO BLAZINŠEK, ki ga vsi poznamo kot prijaznega, delovnega moža, ki zna s toplimi in prijateljskimi
medčloveškimi odnosi zbrati krog enako mislečih ljudi in jih
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navdušiti za prostovoljno delo v društvu. To se vidi tudi pri delu
Planinskega društva Vojnik, katerega predsednik je že vrsto let.
Zaslužen je za ohranjanje planinskih navad, vrlin in običajev, ki
jih v društvu uspešno prenašajo tudi na mladi rod. Njihovih izletov se udeležijo ljudje iz različnih krajev Slovenije. Člane društva
je znal povezati tako pri delu, kot pri bolj veselih dogodkih. Tako
so v letu 2006 začeli z gradnjo planinskega doma na Sv. Tomažu
in z vestnim delom vseh članov in sponzorjev so dokazali, da
pregovor V slogi je moč resnično drži. Več kot 5 tisoč opravljenih
prostovoljnih delovnih ur priča, da so si ta dom resnično želeli,
saj tu lahko sedaj uresničujejo svoje nadaljnje aktivnosti, od
izobraževanj do različnih družabnih dogodkov.
OLGA in VIKTOR LEČNIK sta dolgoletna aktivna člana Planinskega društva Vojnik in Društva upokojencev, ga. Olga pa je
zelo aktivna tudi pri Društvu kmetic Meta, zato se rada pošali,
da ima tri šefe. V dolgih zimskih večerih, ki jih je bilo v letošnji
zimi na pretek, je ga. Olga pokazala tudi svoj igralski talent v
igri, ki so jo kmečke ženske same postavile na oder. G. Viktor je
svoje ure in urice, ki jih je popravljal in z ljubeznijo negoval vsa
službena leta, zamenjal za prostovljno delo.
Njuna prizadevanja so se kazala ob gradnji planinskega doma na
Sv. Tomažu, kjer sta sodelovala tako pri čiščenju okolice kot pri pripravi dobrih malic, obogatenih z dobrotami domače kuhinje. Prostovoljno delo za kočo in na koči je zrcalilo njuno pripravljenost
sodelovanja. Dajala sta predloge in rešitve, spodbujala k dopolnjevanju nalog in vnašala dobro voljo ob samem izvajanju nalog.
V koči ob nedeljah tudi dežurata, tako da pohodnike sprejmeta
z lepo besedo in prijaznostjo. Vedno nasmejana, dobre volje in
pripravljena pomagati drugim izžarevata energijo, ki jo nehote
prenašata tudi na druge. Tako kažeta, da je lahko življenje tudi v
tretjem življenjskem obdobju lepo, zanimivo in bogato.
ELVIRA LEBER je dolgoletna članica izvršnega odbora Turističnega
društva Vojnik. Delu v društvu je predana že več kot dve desetletji.
Vseskozi pomaga pri delu društva in organizaciji prireditev. Gospa
Elvira živi s krajem, zato ji ni vseeno, kakšen je njegov izgled. Vsako
leto sodeluje pri pripravi kulturne prireditve s podelitvijo krajevnih
priznanj za lepo urejeno cvetje. Trudi se, da delo teče kontinuirano,
ne glede na to, kdo je predsednik društva. V veliko pomoč je bila že
g. Jožetu Tanšku, ko pa je prevzela vajeti nova, mlada predsednica,
ki jo močno zaposluje služba, poleg službe pa še materinstvo, je
tudi njej v veliko pomoč in oporo. Tako prijazno prenaša svoje bogate izkušnje na mlajše sodelavce v društvu.
V času, ko se je gradil vrtec, in sedaj, ko je v izgradnji telovadnica, nekateri kljub kriznim časom niso obupali. Še več, hodili so
na gradbišče, spodbujali izvajalce, se dogovarjali in vztrajno iskali rešitve za nadaljevanje in dokončanje izgradnje vrtca in nadaljevanje gradnje telovadnice.
To jim je uspelo, ker so jim ljudje zaupali, saj jim ni bil pomemben delovni čas, ampak ljudje, izvajalci, pri katerih so si pridobili
zaupanje. Za iskanje rešitev, dogovarjanja, vztrajnost in ure, ki
so jih preživeli skupaj z delavci in izvajalci na gradbiščih vrtca
in telovadnice, za vse, kar so dobrega storili za Vojnik, smo se
zahvalili Benu Podergajsu, Vesni Poteko in Ernestu Pušniku.
Prireditev se je zaključila s pesmijo, katere sporočilo je boljši
svet, ki ga lahko gradimo skupaj. Ne da se ga sicer izmeriti,
stehtati in postaviti na vidno mesto. Vemo pa, da se skriva tako
v srcih nagrajencev, nastopajočih kot v vseh, ki smo se družili
tudi po prireditvi.
Upam, da je večer praznika KS Vojnik k temu nekaj skromnega
dodal.
Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Jure Vovk
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KS VOJNIK

Srečanje starejših
krajanov KS Vojnik
Torek, 18. 6. 2013, je bil v KS Vojnik namenjen našim starejšim sokrajankam in sokrajanom.

V čast in veselje mi je bilo, da sem nasmejane sokrajane in
sokrajanke, ki so dopolnilni 80 let in več, lahko v svojem in v
imenu Krajevne skupnosti Vojnik lepo pozdravila na prvem
takšnem srečanju.
Kljub vročini se je mnogo povabljenih udeležilo srečanja v Vojniku, in sicer na igrišču pod šotorom.
Ob novem letu s strokovno sodelavko KS Irmo Blazinšek
obiščeva naše najstarejše krajane, ki štejejo 90 let in več. V
času, ki je namenjen obiskom, obiskani večkrat povprašajo po

kakšen znancu, znanki, za katerega poveva, da ga tudi greva
obiskat. Ob tem se marsikateremu obrazu zariše prav poseben
nasmeh in je izrečena prošnja, naj preneseva pozdrave.
Prav ti obiski ob novem letu so nam dajali spodbudo, da organiziramo srečanje, z namenom, da se podružijo in srečajo
prijatelji, znanci.
Odločili smo se, da naše najstarejše krajanke in krajane povabimo v času, ko KS Vojnik praznuje svoj krajevni praznik. V
tem času se dogajajo številne prireditve, ki jih prirejajo številna
pridna in delovna društva v našem kraju, katerih člani so ali pa
so bili tudi mnogi izmed njih.
V času svojega aktivnega obdobja so s svojim delom doma ali
v skupnosti pripomogli, da je naša skupnost zmogla doseči
razvoj, saj brez dobrih in zdravih korenin nobeno drevo ne
more imeti košate in cvetoče krošnje. Za to smo jim hvaležni.
Lep sončen torkov dan je bil namenjen praznovanju, druženju,
sproščenemu klepetu, obujanju spominov ter
obnavljanju znanstev. Z nastopi v kulturnem programu pa so
ga polepšali pevčki Vrtca Mavrica, plesalci folklorne skupine
OŠ Vojnik in dramski krožek razredne stopnje OŠ Vojnik.
Za pogostitev je poskrbela KS Vojnik s hrano Gostišča Hrovat,
nagrajenim vinom Mirana Kovača, pridne gospodinje Društva
kmetic Meta pa so spekle dišeč kruh in okusno pecivo in skupaj s člani sveta KS poskrbele, da so bili vsi lepo postreženi.
Najstarejši krajanki, ki se je udeležila srečanja, smo podarili
šopek. Prav poseben šopek pa so predstavljali vsi udeleženci
srečanj. Sproščen klepet z njimi in korajžen stisk roke ob
zaključku so nam dali spodbudo, da drugo leto ponovno organiziramo srečanje, za katerega upamo, da se bodo lahko nanj
odzvali tudi tisti, ki se letošnjega srečanja niso mogli udeležiti.
Lidija Eler Jazbinšek
FOTO: Jure Vovk
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Tekmovanje v streljanju
v počastitev krajevnega
praznika

Tekmovanje je pozdravila tudi predsednica KS Vojnik Lidija Eler
Jazbinšek.

Društvo upokojencev Vojnik je v četrtek, 13. 6. 2013,
organiziralo meddruštveno, medobčinsko tekmovanje v
streljanju s serijsko zračno puško. Tekmovanje smo izvedli
na strelišču Strelskega društva bratov Dobrotinškov,
Celjska cesta 17, pod vodstvom Franca Kuzmana.
Tekmovanja se je udeležilo pet društev:
DU Hudinja, DU Vitanje, DU Dobrna, DU Ostrožno in DU Vojnik.
Rezultati tekmovanja
Ekipno:
1. mesto: DU Dobrna 450 krogi
2. mesto: DU Vojnik 449 krogi
3. mesto: DU Hudinja 423 krogi
Najboljši strelci:
1. mesto: Šandor Patkanj, DU Vojnik
2. mesto: Ivan Kristan, DU Dobrna
3. mesto: Rudi Ravnikar, DU Hudinja
Na strelišče sta nas prišla pozdravit predsednica KS Vojnik Lidija
Eler Jazbinšek in predsednik DU Vojnik Ivan Robačer. Za čas in
sproščen klepet, ki sta ga namenila udeležencem tekmovanja,
smo jima hvaležni.
Franc Kuzman
Foto: J. Vovk
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Strelsko tekmovanje v
okviru in na čast krajevne
skupnosti Vojnik
V nedeljo, 9. 6. 2013, je bilo v organizaciji SD bratov
Dobrotinškov izvedeno strelsko tekmovanje z
malokalibrsko puško na strelišču v Doliču.
V Doliču smo v nedeljo, 9. 6. 2013, v okviru in na čast praznika
Krajevne skupnosti Vojnik organizirali strelsko tekmovanje z
malokalibrsko puško. Sodelovale so ekipe strelskih društev
okoliških občin, in sicer: SD bratov Dobrotinškov Vojnik,SD
Slovenske Konjice, SD Swaty Zreče, SD Špitalič, SD Celje in
SD Dolič. Tekmovanje je potekalo v sproščenem vzdušju,
brez neljubih in nepotrebnih zapletov. Za varnost in red so
skrbeli člani našega društva, brez katerih ta organizacija ne bi
uspela.Po končanem tekmovalnem delu smo poskrbeli tudi
za malico. Zaradi slabega finančnega stanja našega društva
smo pogostitev organizirali v svoji režiji; za naše želodce so
poskrbele naše partnerke Majda Brežnik in Katarina Brežnik.

Glavni sodnik Jože Jeram, SD Celje

Pred podelitvijo pokalov in medalj pa je prisotne v imenu
predsednice krajevne skupnosti Lidije Eler Jazbinšek pozdravil
podpredsednik Franc Kuzman, ki je tudi naš aktivni član in
zadolžen za finance. Na tem mestu se zahvaljujem za finančni
prispevek Krajevne skupnosti Vojnik (plačilo pokalov in
medalj) v upanju, da bodo tudi v bodoče imeli kdaj posluh
za naše probleme in želje, ker naše delovanje tudi prispeva
k prepoznavnosti naše krajevne skupnosti in celotne občine
Vojnik. Še enkrat pa pozivam vse, ki imate doma zračno orožje,
da se nam pridružite v naših prostorih na Celjski cesti 25 (za
prostori Društva upokojencev Vojnik) ob ponedeljkih od 19.00
do 20-30. Vljudno vabljeni!
Franc Lebič

www.mojaobcina.si/vojnik

Kaj pomeni praznovanje krajevnega praznika za kraj? Že dolga leta ne pomeni ta praznik slavja na dan, ki je bil
izbran v spomin na nek dogodek v kraju, praznovanje pomeni uresničevanje zadanih nalog, dokončanje projektov,
ki so tekli leto ali več, pomeni otvoritve vodovoda, ceste ali česa drugega, kar kraj potrebuje za svoj razvoj.
V Novi Cerkvi živi okoli 2400 prebivalcev. Mladi, stari, kmetje,
delavci, izobraženci, isti z željami po pridobitvah v kraju,
in tisti, ki še stojijo ob strani. Vsak izmed nas ima želje, interese, potrebe. Usklajevanje teh interesov in mnogo dela
pa ta praznik pomeni za člane sveta KS, občinske svetnike iz
KS, predsednika sveta KS. Paleta predstavljenih projektov
in že opravljenega dela nam pokaže, da Nova Cerkev pridobiva, se razvija, živi kulturno, društveno in duhovno življenje.
Ali želimo še več? Da, vendar bomo željeno dosegli z večjim
vključevanjem v akcije, večjim vplivom na volitve v organe KS
in občine, skratka kakovost življenja je odvisna od nas samih.
Povabilo predsednika Sveta KS Slavka Jezernika na prireditve ob
prazniku krajevne skupnosti, ki je bilo namenjeno vsem krajanom,
je bilo obsežno. Že bežen pogled na vsebino prireditev v kraju
nam pokaže razsežnost kulturnega, športnega in delovnega utripa v Novi Cerkvi. Prireditve so potekale od meseca maja, končale
se bodo septembra s Slomškovimi kulturnimi dnevi. Pestrost
izbranega programa je delo društev, organizacij, krajevne skupnosti, šol in posameznikov. Vsaka prireditev je odraz dela ljudi, ki s
svojim prostovoljnim delom bogatijo kraj in ljudi okoli sebe.
In kje se kaže delo v naši krajevni skupnosti? Učenci podru
žnične šole v Socki so pridobili čebelnjak, ki bo otroke ozave
ščal pri varovanju in ohranjanju narave in jih vzgajal. Učenci in
učiteljice obeh šol so naši stalni spremljevalci na vseh kulturnih
prireditvah v kraju. Mladi iz športnih društev so se predstavili
s petim tekom na Kislico in na meddruštvenem tekmovanju
v smučarskih skokih v Vizorah za pokal KS, v kolesarjenju po
poteh krajevne skupnosti, s pohodom na Kislico in kolesarskim
vzponom na Strnadov travnik v Selcah.
Kraj živi v pestrem kulturnem utripu, saj se prireditve kar vrstijo. Člani društev se povezujemo in sodelujemo in uspevamo
pritegniti v kraj živahnost. Test hoje na dva kilometra z merjenjem srčnega utripa, krvnega tlaka in sladkorja v krvi je pritegPrejemniki priznanj KS na svečani seji

nil veliko krajanov. Torej postajamo ozaveščeni in skrbimo za
zdravje. Prizadevamo si oživeti vaško jedro in to uspeva s prireditvami, kot so praznik jagod, folklora na vasi, tekmovanje v
kuhanju golaža, blagoslov koles in gasilska veselico. Vse te prireditve so pritegnile veliko obiskovalcev in lepo predstavile kraj.
Čeprav je veliko prireditev v Novi Cerkvi, pa je enakovreden
kulturni in športni utrip tudi v Socki in Lembergu. To dokazujejo prireditve športnih in kulturnih društev. Prireditvi Socka
poje, pleše in igra in praznovanje tridesete obletnice etno
skupine »Vrajeva peč« sta pritegnili veliko obiskovalcev in
popestrili utrip kraja. Lemberg se vključuje v življenje kraja s
prireditvami na gradu Lemberg, saj je bilo izvedenih kar nekaj kulturnih dogodkov, med njimi koncert vokalne skupine In
Spiritu, v septembru pa še predstavitev knjige Lemberg - grad
in trg ter nedeljsko grajsko popoldne. Moram pa povedati, da
se krajani različnih vasi vključujemo v delo društev ne glede
na to, kje živimo. Med seboj sodelujemo in se dopolnjujemo.
Slavnostna Sveta KS je s podelitvijo krajevnih priznanj dosegla vrh
prireditev. Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS, je predstavil pridobitve kraja v preteklem letu, zlasti tiste, ki pomenijo izboljšanje
komunalne ureditve. V aprilu in maju je bilo opravljenih več
vzdrževalnih in drugih del, ki pomenijo novo življenje za ljudi. Otvoritev novega vodohrama na Veliki Ravni in otvoritev uporabe
vodovoda v Hrenovi sta takšna primera. Si predstavljate, kaj pomeni za vsakega posameznika, uporabnika vodovoda, da lahko brez
skrbi odpre vodovodno pipo in si natoči čiste vode? Ne, mi si tega
ne predstavljamo, ker te dobrine uživamo že dolgo. Menim, da so
za krajane voda, cesta, pločnik ali drugo izboljšanje infrastrukture,
izrednega pomena, in prav zato so se uporabniki pri otvoritvah
zelo potrudili in ta dogodek obeležili slavnostno. Pa ne samo na
otvoritvi, tudi s svojim delom in prispevki so se zelo izkazali.
Do konca leta pa bomo pridobili še druge načrtovane objekte,
ki posegajo v kraj. To so izgradnja pločnika proti telovadnici in
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KS Nova Cerkev je
praznovala krajevni praznik
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v vasi, začela se bo gradnja kanalizacije v Razdelju, Polžah in delu
Nove Cerkve, končna ureditev parkirnega prostora pri šoli, dela
na pokopališču, gradnja prizidka k dvorani gasilskega doma in
ureditev društvenih prostorov. Za kraj pa pomeni veliko pridobitev obnova gospodarskega poslopja župnije. Gospod Ivan
Ravnak se je lotil velikega dela in uspešno obnavlja poslopje,
kjer bodo našli prostor vrtec, pošta, frizerski salon, zobozdravstvena ambulanta, krajevna skupnost, tehnični muzej, bankomat
in trgovina. Vsi navedeni objekti bodo izboljšali pestrost ponudbe in verjamem, urejeno podobo Nove Cerkve, saj so njihovi
načrti usklajeni s spomeniškim varstvom in ohranjajo zunanjo
podobo gospodarskega poslopja.
Na seji so bila podeljena krajevna priznanja tistim krajanom, ki

so s svojim delom prispevali k razvoju kraja.
Seveda se v praznovanje vključijo tudi gasilska društva s svojimi tradicionalnimi veselicami in hitrostnimi tekmovanji v
Socki, Lembergu in Novi Cerkvi. Tudi letos ni manjkala tradicionalna peka vola na žaru, revija narodno zabavnih ansamblov in zelo dobro obiskana gasilska noč. V septembru bo
praznovanje zaključeno z Nedeljskim grajskim popoldnevom,
literarno delavnico in likovno razstavo ob osemstoletnici gradu, s Slomškovimi kulturnimi dnevi in srečanjem starejših krajanov v Novi Cerkvi.

KS Nova Cerkev

Svečana seja Sveta
KS Nova Cerkev
Uvodoma je predsednik KS Slavko Jezernik podal poročilo o delu
sveta, o stanju investicij in o nadaljnjih usmeritvah tega krajevnega območja na področju komunale. Posebej je izpostavil prejemnike krajevnih priznanj in obrazložil, zakaj jih prejemajo, župan in
podžupan pa sta spregovorila o nadaljnjem razvoju kraja.
V drugem delu so bila podeljena priznanja KS Nova Cerkev, ki
so jih prejeli:
- Vinko Božnik iz Lemberga,
- Bojan Pekošak iz Nove Cerkve,
- Franc Novak iz Nove Cerkve,
- Barbara in Branko Oblonšek iz Velike Ravni,
- Etno glasbena skupina Vrajeva peč KD Socka.
Svečana seja se je zaključila z ugotovitvijo, da so prejemniki
priznanj izbrani na podlagi ugotovitve, da so posamezniki
in etno skupina s svojim delom vidno vplivali na koristi širše
skupnosti in tudi izven meja krajevne skupnosti.
Jure Vovk
Foto: J. Vovk
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Lea Sreš
Foto: J. Vovk

Vsi vaščani smo posebej ponosni, da smo tako velik projekt končali prej kot v enem letu.
Ker še mnogi ne poznate te majhne vasice, naj vam jo na kratko
tudi predstavim.Vas Velika Raven leži pod obronki Paškega
Kozjaka, spada pod KS Nova Cerkev in občino Vojnik. Leži na višini
okoli 570 m in meji na občino Vitanje in občino Dobrna.
Vas se prvič omenja leta 1403. Proti koncu 10. stoletja je vitanjska
pokrajina prešla v sestav nemškega cesarstva. Leta 980 je cesar
Oton II. to področje podelil savinjskemu mejnemu grofu Viljemu,
njegova snaha pa je leta 1043 izročila ta svet samostanu v koroški
Krki. Tam je leta 1072 nastalo središče krške škofije. V letih1403
in 1404 je krški škof Konrad III ukazal popisati vse krške fevde. V
urbarju krške škofije je za urad Vitanje omenjeno: IN PLANICIE AN
DER EBEN sunt mansi duo, kar v prevodu pomeni PLANOTA NA
RAVNINI - danes imenovana VELIKA RAVEN. Dve tedanji kmetiji
sta morali letno oddati od 12 do 24 srebrnikov, pridelke (pšenico,
oves), ovco, piščanca in jajca, posebnost pa je bila oddaja pogač,
ki so bile zamesene iz bele moke, mleka in jajc. Dve so morali dati
revežem in dve za vitanjskega upravnika.Tako je bila Velika Raven
pod vitanjskim uradom najmanj od leta 1043, pa vse do leta 1778,
ko je krški škof vitanjsko zemljiško gospostvo prodal.
Vas zajema 14 hišnih številk, vseh vačšanov pa je 35, od tega so
štiri domačije že zapuščene. V vasi se obdeluje še šest kmetij,
od katerih imamo tudi glavni vir dohodka, to pa je predvsem
živinoreja in gozd, ostalo so stanovansko bivalni objekti ali vikendi.
Vse kmetije so opredeljene med strme kmetije, zato je tudi veliko
ročnega obdelovanja in malo dohodka, tako je tudi nujno, da je
vsaj en član v družini zaposlen.
Vas je prepoznavna tudi po poti XIV. divizije, ki je med II. svetovno
vojno šla tu skozi in je bila tukaj tudi utaborjena.Tako so v tej vasi
tudi grobovi padlih borcev.Okoli vasi so pašniki, na katerih se pase
živina, za pašniki pa prevladuje mešani gozd, bogat z divjadjo,
redkimi zaščitnimi rastlinami, redkimi pticami selivkami, ki še
Skupinska fotografija vaščanov ob otvoritvi

gnezdijo tukaj, imamo še prave oaze neokrnjene narave. Ker pa vas
leži na lepi razgledni točki, je zelo obiskana s strani pohodnikov.
In dolgoletna želja te vasice je bila, da zgradi nov vodohram in
vodovodno napeljavo. Tako smo že lani v avgustu zgradili nov
vodohram z vstopnim jaškom z notranjo in zunanjo izolacijo,
njegova kapaciteta pa znaša bruto 37 kubikov, neto pa 35
kubikov. Kapaciteta je za nas zelo pomembna zaradi požarne
varnosti. V mesecu oktobru smo soglasno kot odgovorno
osebo za vodovod Velika Raven izbrali tudi Vikija Štokojnika.
Slabo vreme in dolgotrajna zima pa nas je letos ovirala pri
nadaljnih delih za izgradnjo glavnega voda vodovodne napeljave.
V mesecu marcu so novi uporabniki začeliz izkopom in napeljavo
sekundarnih vodov.Takrat smo tudi vložili vloge za pridobitev
vodnih dovoljenj novih uporabnikov, ki so jih v maju že tudi
prejeli. V maju pa smo pričeli tudi z izkopom primarnega voda, ki
zajema devet betonskih jaškov z merilnimi urami v dolžini 550 m,
okoli 500 m pa je sekundarnih vodov. Vod poteka čez 23 parcel
vaščanov, katerih služnost je notarsko uverjena. Namestili smo
tudi skupni števec v rezervarju, postavili hidrant, omaro za cevi
ob hidrantu, namestili na objekt tablo z napisom VODOHRAM
VELIKA RAVEN z letnico in Slomškovim verzom. Čez vas, kjer gre
glavni vod pa posuli gramoz in cesto na novo utrdili.
Zadnjega maja pa je iz novega rezervoarja in novega voda v
vsa gospodinjstva pritekla voda. Tako je bil naš zastavljen cilj v
lanskem letu, da bo v maju 2013 pritekla voda v vsa gospodinjstva,
tudi uresničen. V jesenskem času bomo na novo uredili še zajetje.
Vsakega prvega v meecu popisujemo števce in preverjamo glavni
števec v rezervoarju za kontrolo.
Celotna investicija z delovnimi in traktorskimi urami je bila vredna
24.176 evrov. Sekundarni ali stranski vodi so v lastni režiji vsakega
posameznika, kar ni všteto v celotno investicijo. Večina denarnih
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Otvoritev vodohrama in vodo
vodne napeljave na Veliki Ravni
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sredstev, delovnih in traktorskih ur smo prispevali sami, ostalo je
prispevala Občina Vojnik in KS Nova Cerkev.
Vsem, ki ste pomagali pri delu, pri sofinanciranju, nudili
nasvete ali kakorkoli pomagali, da je delo hitreje steklo, se
v imenu vodovodnega odbora in vseh vaščanov najlepše
zahvaljujem. Posebna zahvala je namenjena Občini Vojnik, KS
Nova Cerkev - Slavku Jezerniku. Hvala podjetju EMPE iz Luč,
g. Mateju Kuglerju in vodovodarju za marljivo in korektno
opravljeno delo. Hvala tudi gasilskima društvoma iz Socke in
Nove Cerkve. Verjemite mi, da je še veliko ur posameznikov, ki
pa niso vštete. Hvala tudi vsem gospodinjam, ki so pripravljale
malice, in vsem, ki ste nudili pecivo in razne napitke.

Nek pregovor pravi: Tam, kjer delo hišo straži, se siromaštvo ne
more nikoli naseliti. To si želim za našo vas. Naj delo straži našo
vas, saj tu prebivamo pridni in marljivi ljudje. Slomšek pa pravi:
“Časi so takšni, kakršni so ljudje, boljših časov pa ne bo, dokler
ne bo bolje vzgojenih otrok, za vzgojo pa so prvi starši, otroci
pa so zrcalo staršev.” Zato pa, če bo v naši vasi vladala SLOGA,
bo k njej prišla tudi sprava in z njo sreča, naši otroci bodo na
nas ponosni, tu bodo radi živeli z veseljem obdelovali naše
njive, travnike in gozdove in le tako bo vas preživela še naprej.
Barbara Oblonšek
Foto J. Vovk

Blagoslov koles
v Novi Cerkvi
Športno kolesarsko društvo je organiziralo šesti blagoslov
koles in kolesarjenje po poteh krajevne skupnosti.

Na prireditvi, ki je bila organizirana v okviru krajevnega
praznika, je sodelovalo 34 kolesarjev iz različnih starostnih
skupin. Pred tekmovanjem je blagoslov koles opravil gospod
Vinko Kraljič, ki je z obredom poskrbel za varno in previdno
vožnjo. Kolesarje je pot vodila po kolesarski poti skozi vasi
krajevne skupnosti. Med udeleženci so zmagovalci naslednji:
najmlajši kolesar je bil Matevž Prevolnik, najstarejša udeleženka
Katja Omerza, najtežji kolesar Martin Toman in »polžek« Štefan
Zupanek. Zmagovalci so dobili kipce kolesarja, ki jih je podarila
krajevna skupnost, tekmovanje je vodil Boštjan Selčan.
Želimo si še več podobnih prireditev, saj krepijo telo in duha,
povezujejo in vzgajajo.
Lea Sreš
Foto: J. Vovk

Otvoritev vodovoda
v Hrenovi
Med projekte, ki so bili končani in predani namenu, sodi
tudi vodovod v delu Hrenove pri Novi Cerkvi.
Osem gospodinjstev se je rešilo težav, ki so jih pestile, ker
niso imeli vodovoda. Pomen pridobitve je nazorno prikazala
gospa Karla Cvikl, ki je bila ena izmed pobudnic za začetek
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gradnje in ena izmed najbolj prizadevnih pri spremljanju
del. Na vprašanje, kaj pomeni krajanom voda, je povedala:
»Ogromno, voda je vir življenja, osnovna dobrina in nujno
potrebna za osnovne potrebe človeka. Vredno je bilo
potrpeti osem let, doživljati hude čase takrat, ko je gradnja
zastala. Pridobitev vode v naše hiše je zasluga nas krajanov,
podpore KS Nova Cerkev in Slavka Jezernika in Občine
Vojnik. Uporabniki smo prispevali sredstva: od glavnega
voda, naredili priključke in po končanih delih uredili teren,
kjer so bili izkopi. Zahvaljujem se županu Benu Podrgajsu,
gospodoma Preložniku in Jezerniku, ki so nas bodrili, da
smo vztrajali. Otvoritev vodovoda je bil prijeten dogodek.
Sodelovala je godba na pihala iz Nove Cerkve, obred
blagoslova je opravil gospod Vicman, sodelovala sta Slavko
Jezernik in Branko Petre. Za glasbo je poskrbel Rok Švab, za
polne mize pa naše gospodinje. Vsem iskrena hvala.«
Lea Sreš
Foto: J. Vovk

Blagoslov nove črpalke
PGD Nova Cerkev
Med dogodki, ki so se zvrstili ob praznovanju krajevnega
praznika v Novi Cerkvi je potrebno omeniti blagoslov nove
najsodobnejše črpalke.
Namenjena je za intervencije ob požarih, poplavah in za
usposabljanje gasilcev. Naprava pomeni posodobitev skupne
opreme za gasilsko društvo in ima moč 5200 litrov na minuto.
Sredstva so gasilci zbirali v okviru akcije 106 botrov ob 106.
obletnici društva. Obred je opravil pater gospod Alojz Cvikl,
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glavni boter je bil gospod Ivan Ravnak, prevzel jo je glavni
strojnik Sandi Kovač.
Nova, posodobljena oprema pomeni za vse krajane večjo
varnost in zaščito ob naravnih in drugih nesrečah.
Lea Sreš
Foto J. Vovk

V Novi Cerkvi je
zadišalo po golažu
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev s svojimi člani
organizira tudi tekmovanje v kuhanju golaža.
Vsi prisegamo na svoje recepte, vendar je sosedova jed boljša,
zlasti če je kuhana v kotlu. Zaradi bolezni pri članih prijavljenih
ekip so se letos pomerile samo tri. In rezultati? Prvo mesto
sta osvojila člana gasilske ekipe iz Nove Cerkve (Sandi Kovač
in Mitja Kovač), drugo mesto članici TD Nova Cerkev (Silvana

Jakob in Mira Štukovnik), tretje mesto pa gasilska ekipa iz
Lemberga (Uroš Lednik in Klavdija Selčan).
Po končanem tekmovanju so ponudili golaž kolesarjem, ki
so imeli zaključek kolesarskega tekmovanja po vaseh KS. Za
naslednje leto organizator priporoča malo več korajže vsem
tistim, ki menite, da ste dobri kuharji.
Lea Sreš
Foto: J. Vovk

Dogodki in prireditve
v TD Nova Cerkev
Veliko se je dogajalo na turističnem področju, saj
tradicionalno meseci poletja pomenijo tudi vrhunce
turističnih prireditev.
• zaključili smo tedenske pohode in podelili priznanja;
• člani TD Nova Cerkev smo sodelovali na prireditvi sedmega
letnega koncerta vokalne skupine In Spiritu na gradu
Lemberg, ki je bila uvod v praznovanje 800-letnice gradu;
• izvedli smo test hoje na 2 kilometra z merjenjem srčnega
utripa, krvnega tlaka in sladkorja;
• na vasi v Novi Cerkvi organizirali predstavitev folklornih
skupin in družabni program;
• sodelovali s svojo ekipo v tekmovanju kuhanja golaža;
• sodelovali na koncertu stare glasbe, ki so jo predstavili Ars
Ramovš iz Brežic v okviru prireditev Seviqe Brežice 2013;
• s svojo ekipo sodelovali na Holceriji v Vitanju.
Vsem članom se za predano delo zahvaljujem in vse vas vabim
na jesenske prireditve v Novo Cerkev.
Zvezdana Stolec
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Otvoritev mrliške vežice v
Črešnjicah
Dolgoletna želja faranov Župnije Črešnjice se je uresničila 23. junija ob uradni otvoritvi prepotrebne mrliške
vežice v spodnjih prostorih Marijinega doma. Želja po izgradnji mrliške vežice v Črešnjicah sega precej let
nazaj. Gradila naj bi se na lokaciji starega marofa pod župniščem, vendar do te graditve ni nikoli prišlo.
Povprečno število pokopov na leto se je v zadnjih letih gibalo
pod deset. Prav zaradi tega je bila gradnja nove vežice v smislu
rentabilnosti finančnega vložka pod vprašajem, zato smo že
pred leti na KS Frankolovo razmišljali o alternativni rešitvi tega
perečega problema.
Že v času dogovorov o širitvi pokopališča leta 2006 smo se takrat
skupaj s predstavniki Občine Slovenske Konjice pogovarjali, da
bomo oba projekta skušali realizirati v doglednem času. Število
pokopnih mest na pokopališču je namreč v razmerju 60/40
odstotkov med Občino Vojnik in Občino Slovenske Konjice.
Edini primeren prostor za vežico se nam je ponujal v spodnjih
prostorih Marijinega doma, ki je ustrezal lokaciji in velikosti. Pater
Branko je prisluhnil našim željam, zato so se lahko pričele aktivnosti na izdelavi idejne zasnove preureditve obstoječega prostora.
Vem, da se nekateri farani niso strinjali s takšno rešitvijo, večina
njih pa je bila zadovoljna in vesela, da bo kraj dobil želen in
potreben objekt, ki bo omogočal primerno izvajanje pogrebnih slovesnosti.
V letu 2011 smo uspeli v proračun Občine uvrstiti postavko –
Ureditev Mrliške vežice Črešnjice. Sledil je razpis za izvajalca
del, ki ga je z najugodnejšo ponudbo dobilo gradbeno podjetje ODER, d. o. o.
Dela na obnovi objekta so se pričela novembra 2011 ter
nadaljevala v letu 2012. Med izvajanjem del so se pojavila
tudi nepredvidena in dodatna dela, ki so investicijo precej
podražila. Zavedali smo se, da obnova starih objektov ni enostavna in da te vsak trenutek lahko kaj preseneti. Zaradi vlage
je bilo potrebno odkopati objekt na severni strani za izvedbo
drenaže. Izvedla se je napeljava novega dovodnega elektro
kabla za objekt, izdelava kanalizacije, greznice in stopnišča
na vzhodni strani. Odstranili smo ciprese na obeh straneh
stopnišča, ki so povzročale veliko škodo.
V lanskem letu se je objekt dobil tudi novo kritino in žlebove,

Blagoslov mrliške vežice
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obnovljena je bila tudi fasada.
Letos smo izvedli zunanjo ureditev pred vežico in med cerkvijo
ter Marijinim domom. Uspelo nam je zgraditi tudi nove ograjne stene stopnišča, ki so bile v tako slabem stanju, da sanacija
le-teh ni bila smiselna. Podoba pročelja se je olepšala z novim
obrizgom kamnitih sten na obeh straneh stopnišča.
Velika pridobitev za kraj sta vsekakor moški in ženski WC, ki bo
služil svojemu namenu tudi v času, ko ne bo pogrebnih obredov, torej ob različnih priložnostnih trenutkih in mašah. Dostop do njih bo možen z vzhodne strani objekta, kjer je locirana
tudi priročna kuhinja.
Prepričan sem, da ste za to pridobitev veseli vsi farani Župnije
Črešnjice, saj se bodo občutno izboljšali pogoji pogrebnih obredov.
Ob predaji objekta svojemu namenu se zahvaljujem občinski
upravi Občine Vojnik na čelu z županom Benom Podergajsom,
svetnikom občine za razumevanje, Vesni Poteko za vodenje
investicije, glavnemu izvajalcu del ODER, d. o. o. za dobro
sodelovanje ter korektno opravljeno delo. Hvaležni in ponosni
smo, da je svoj blagoslov ob otvoritvi mrliške vežice v prostorih Marijinega doma opravil naš rojak dr. Stanislav Lipovšek,
celjski škof.
Zahvaljujem se faranom Črešnjic na čelu z gospodom Kraljičem
in vsem tistim, ki so na kakršen koli način pomagali pri izgradnji objekta in končni podobi njegove okolice.
Hvala tudi članom Moškega pevskega zbora Anton Bezenšek
za ubrano petje.
Želim si, da objekt primerno uporabljamo in vzdržujemo, ker
bo le tako več let lahko služil svojemu namenu.
Z otvoritvijo mrliške vežice smo dostojno obeležili praznik
naše krajevne skupnosti.
Predsednik KS Frankolovo
Dušan Horvat

Prerez traku
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Vzdrževanje cest
v KS Frankolovo
V KS Frankolovo se veliko pozornosti namenja vzdrževanju cest, saj bi sicer propadale, predvsem zaradi
vremenskih razmer in obremenitve. Gre za makadamske ceste kot asfaltirane površine. Zavedamo se, da je
tovrstno vzdrževanje drago, pa vseeno: če sprotno skrbiš za popravila, se strošek teh del zmanjšuje.
Makadamske ceste

V naši Krajevni skupnosti
imamo še precej neasfaltiranih cest, zato je vzdrževanje
le-teh zelo drago, velikokrat
tudi nerentabilno. Zavedati
se moramo, da so to odseki
cest, ki v večini primerov
potekajo po hribovskih predelih, kjer ob večjih nalivih
marsikateri pripeljan material konča na travnikih ali
njivah. Podobne težave se
pojavljajo v zimskem času,
če niso dovolj nizke temDušan Horvat,
perature. Ob pluženju snepredsednik KS Frankolovo
ga pri neravnih površinah
cest veliko materiala konča
izven cestnega telesa. Zaradi tega se lastniki obcestnih površin
velikokrat obračajo na nas in se pritožujejo na delo izvajalcev
zimske službe. Žal se je tem težavam težko izogniti, odvisno
je od samih zimskih razmer. Podobne težave so pri pluženju
asfaltnih cest.
Člani sveta KS Frankolovo oziroma predstavniki komunalne
komisije so letos pregledali stanje cest. Na osnovi ogleda in
prejetih prošenj so odobrili najnujnejšo količino materiala za
posamezne odseke
Poudariti moram, da so se razmere na trgu glede dobave ustreznega materiala za krpanje makadamskih cest v zadnjem
obdobju zelo spremenile. Gradbena podjetja, ki so do nedavnega zagotavljala primeren material, so v stečaju. Zaradi
tega je motena dobava peska, ki bi skupaj s prevoznimi stroški
ustrezal našim zahtevam in željam.
Prav zaradi tega si vsi želimo, da se v prihodnje asfaltira čim
več cest, ki jih režijski odbori po svojih močeh in znanju pripravljajo. Na KS Frankolovo obstaja vrstni red asfaltiranja, ki se v
zadnjem času žal ni veliko spremenil.

Asfaltirane ceste

Letošnja zima je pokazala vse slabosti naših cest, ki so v preteklih letih dobile asfaltno prevleko. Marsikateri odseki so bili tako
uničeni, da je bila vožnja po njih tvegana in nevarna. Vzrokov
za takšno stanje je več, zato bo potrebno tej problematiki v
prihodnje nameniti več pozornosti.
Vsi vemo, da so se ceste v večini primerov pripravljale pod
nadzorom režijskih odborov, ki so se trudili v okviru svojih
zmožnosti. Vsi so se ukvarjali z strokovnimi, lastniškimi in
finančnimi težavami, za kar jim gre vsa zahvala. Rezultat teh

Sanacije asfaltnih površin

razmer je tudi kvaliteta priprave cestišč za asfaltiranje, ki velikokrat ni bila optimalna. Brez takšnih zanesenjakov bi marsikatera cesta še danes bila v makadamski izvedbi. Zavedati
se je treba, da je sprotno vzdrževanje nujno, saj bomo v nasprotnem primeru v kratkem času imeli nekatere ceste, ki bodo
težko prevozne.
Člani sveta KS in komunalne komisije smo pregledali in označili
najnujnejše sanacije asfaltnih površin, ki so bila s strani izvajalca del tudi izvedena. Nekaj podobnega bomo morali storiti
tudi v naslednjem letu.

Rekonstrukcija mostu v Stražici

Med počitnicami smo na lokalni cesti Frankolovo - Trnovlje v
Stražici pri Mirtičih uspeli sanirati most, ki bo zagotavljal primerno prepustnost ob večjih količinah padavin, kar do sedaj ni
bilo vedno mogoče. V preteklih letih se je dostikrat zamašilo
prav pri tem mostu, kar je povzročalo poplavno ogroženost
sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji mostu smo opazili, da je povsem uničen eden
izmed podpornikov, zato je bilo potrebno zagotoviti popolno
zaporo ceste za obdobje 7 dni. Vsa potrebna dela so se v tem
času tudi izvedla, tako da je promet po tej cesti, ki je zelo obremenjena, lahko stekel v dogovorjenem roku.
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem krajanom za potrpežljivost
in uvidevnost. Zavedam se, da je na nekaterih delih našega
kraja povečan promet povzročal negodovanje in motil ustaljen režim in mir.
Predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat
Foto: J. Vovk
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GASILCI IN ZAŠČITA

5. Pokalno tekmovanje
Gasilske zveze Slovenije za
starejše gasilke in gasilce
V soboto, 24. 8. 2013, se je ob 14.30 začelo 5. pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije za starejše
gasilke in gasilce. Tekmovanja se je udeležilo 9 ekip starejših gasilk in 26 ekip starejših gasilcev iz celotne
Slovenije. Naše barve so zastopale starejše gasilke PGD Vojnik in starejši gasilci iz PGD Socka, PGD
Frankolovo, PGD Dobrna, PGD Nova Cerkev in PGD Vojnik.
Ob pričetku tekmovanja sta prisotne pozdravila podžupan
Občine Vojnik Branko Petre in poveljnik Gasilske zveze VojnikDobrna, tovariš Ivan Jezernik.
Med starejšimi gasilkami so 3. mesto dosegle gasilke PGD
Gaberke, 2. mesto PGD Lopata in 1. mesto PGD Polje. Pri
starejših gasilcih pa so 3. mesto dosegli gasilci PGD Šešče, 2.
mesto PGD Gerečja vas in 1. mesto Ponova vas.
Hkrati je potekalo tudi tekmovanje starejših gasilk in gasilcev
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, kjer je sodelovalo 5 ekip. Med
starejšimi gasilkami so nastopile samo starejše gasilke PGD
Vojnik, ostale 4 ekipe so bili starejši gasilci, in sicer so dosegli sledeče rezultate: 4. mesto PGD Frankolovo, 3. mesto PGD
Nova cerkev, 2. mesto PGD Dobrna in 1. mesto PGD Vojnik.
Prav tako je bil podeljen prehodni pokal, ki sta ga dobili ekipa
starejših gasilk PGD Polje in ekipa starejših gasilcev PGD Ponova
vas. Iz rok častnega poveljnika Avgusta Čerenaka sta priznanji za
najstarejšo gasilko in najstarejšega gasilca prejela tovarišica Marija Doberšek iz PGD Prevalje in tovariš Jure Klanšek iz PGD Trnovlje.
Priznanja za udeležbo, pokale in kolajne so podeljevali sledeči:
predsednica KS Vojnik Lidija Eler-Jazbinšek, podžupan občine
Vojnik Branko Petre, predsednik PGD Vojnik tovariš Roman
Kugler, poveljnik GZ Vojnik-Dobrna tovariš Ivan Jezernik,
predsednik tekmovalnega odbora tovariš Karl Kasesnik in
tovariš Avgust Čerenak.
Zaključno prireditev je vodil član PGD Vojnik Toni Carter, ki je
vsem udeležencem na koncu zaželel varno pot domov.
Roman Kugler
Predsednik PGD Vojnik

PGD Vojnik je že kar nekaj
let uspešen organizator
pokalnega tekmovanja GZ
Slovenije. Glede na odlične
izvedbe predhodnih tekmovanj mu je letos zopet bila
zaupana organizacija tega
prestižnega
tekmovanja
Gasilske zveze Slovenije, katerega se udeležijo najboljše
ekipe iz vse Slovenije. Letos
je v obeh kategorijah, ženske
od 48 let naprej in moški od
58 let naprej, nastopilo skupaj 35 ta čas najboljših ekip
v Sloveniji. Ekipe so nastopale v dveh disciplinah, in
sicer v vaji s hidrantom in
vaji raznoterosti. Kot posebnost v Vojniku je vsekakor
tudi
elektronsko merjenje
Poveljnik GZ Vojnik-Dobrna:
disciplin, kar se je na koncu
Ivan Jezernik
pokazalo kot pozitivno, saj je
v moški konkurenci zmagovalec slavil le z dvema stotinkama sekunde razlike. V kategoriji
starejših gasilk so slavile PGD Polje pred PGD Lopata in PGD
Gaberke, v kategoriji starejših gasilcev pa PGD Ponova Vas
pred PGD Gerečo Vasjo in PGD Šeščami. Na istem tekmovanju
se je istočasno odvijalo tudi tekmovanje v enakih kategorijah
tekmovanje GZ Vojnik Dobrna. Nastopale so štiri ekipe. Slavile
so starejše gasilke PGD Vojnik; bile so na žalost edine v tej kategoriji, so pa kljub vsemu dosegle izjemen rezultat; pri starejših
gasilcih so slavili PGD Vojnik pred PGD Dobrna in PGD Novo
Cerkev, na četrtem mestu pa so bili novinci, PGD Frankolovo.
Prve tri uvrščene ekipe v konkurenci GZ Vojnik-Dobrna se bodo
udeležile tudi regijskega tekmovanja, ki bo predvidoma 20. oktobra v Zrečah. V imenu GZ Vojnik-Dobrna se iskreno zahvaljujem organizatorju, predvsem pa Dragu Kasesniku za odlično
organizacijo tega tekmovanja.
Poveljnik GZ Vojnik-Dobrna:
Ivan Jezernik
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Naši pionirji so se 15. junija udeležili meddruštvenega tekmovanja za pionirje in pionirke za memorial
Stanka Leskovška, ki je potekalo pod okriljem organizacije PGD Ljubečna. Tekmovalci so se pomerili v vaji
z vedrovko in štafeto s prenosom vode. Pionirji našega društva so zasedli 4. mesto. Teden dni kasneje, 22.
junija, se je gasilska mladina na udeležila Dobrni športnega in rekreativnega srečanja gasilske mladine
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna.
16. junija so člani društva priskočili na pomoč pri urejanju prometa na cesti proti Sv. Tomažu, saj je tega dne pri cerkvi sv.
Tomaža celjski škof in naš krajan msgr. dr. Stanislav Lipovšek
blagoslovil dva nova zvonova. Ob koncu slovesnosti smo
poskrbeli za prevoz ljudi. Naša člana, Božo Tržan in Branko Zupanc, sta 26. junija prav tako skrbela za prevoz udeležencev s
Slomškove poti.
23. junija je bil pod okriljem Radia Celje in Novega tednika že 7.
tradicionalni Piknik Katrca, kjer smo bili gasilci soorganizatorji
in smo poskrbeli za hrano ter pijačo. Predstavila so se številna
znana in uveljavljena imena slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe. Voditeljica Klavdija se je letos na prizorišče pripeljala s starim gasilskim vozom, ki so nam ga posodili prijatelji
gasilci iz PGD Gotovlje.
18. julija je predsednik Gasilske zveze Vojnik-Dobrna Benedikt
Podergajs zaokrožil 60. let. Običaj ob okrogli obletnici so vodni
curki, ki smo mu jih pripravili gasilci celotne Gasilske zveze
Vojnik-Dobrna 19. julija.
Radi bi se tudi zahvalili vsem našim krajankam, krajanom in
vsem ostalim, ki so s prostovoljnimi prispevki prispevali za
našo avtocisterno.
Ob koncu pa velja še opozorilo prepovedi kurjenja v naravi,

Voditeljica KATRCE Klavdija se je letos na prizorišče pripeljala s
starim gasilskim vozom.

saj že mala neprevidnost lahko prikliče rdečega petelina v tem
sušnem obdobju.
PGD Vojnik

Ekipa prve pomoči na regijskem
preverjanju
V soboto, 8. 6. 2013, je v Žalcu potekalo letošnje
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite, Rdečega križa, podjetij,
zavodov in organizacij, ki ga vsako leto organizirajo
Uprava RS za zaščito in reševanje, matično območno
združenje rdečega križa ter matična občina.
Letos so »barve« občine Vojnik ponovno zastopali člani ekipe
iz vrst skavtov Rakova steza Vojnik. Tudi letos je Občina Vojnik
organizirala pripravo –dopolnilno usposabljanje z namenom
osvežitve znanj in priprave na preverjanje. Kot novost je letos
zagotovila tudi udeležbo vodje ekip na posebnem tečaju
za vodje ekip prve pomoči, ki sta se ga udeležili vodja ekipe
skavtov in ekipe gasilcev Gasilske zveze Vojnik - Dobrna.
Danilo Praprotnik
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Poletje pri gasilcih PGD Vojnik

GASILCI IN ZAŠČITA

Novo vodstvo PGD Socka
Letni občni zbor članstva je za vsako društvo poseben dogodek. To je čas, ko se enkrat letno zbere
večina članov društva, ko se poroča o tem, kaj je bilo narejenega v preteklem letu in kakšni so načrti za v
prihodnje, je pa tudi čas za druženje.

Brigita Božnik
- predsednica PGD Socka

Takšen poseben dogodek je bil za
člane PGD Socka tudi občni zbor,
ki je potekal v prostorih obnovljenega gasilskega doma 2. marca
letos, ki je bil hkrati tudi volilni
občni zbor. Dolgoletna predsednik
in poveljnik društva (Egidij Čretnik
in Viktor Božnik) sta svoji funkciji
predala mlajšima kolegoma in tako
je predsednica PGD Socka postala
dosedanja podpredsednica Brigita BOŽNIK, poveljnik pa je postal
dosedanji podpoveljnik Boštjan
GOREČAN. Nekoliko se je pomla

dil tudi upravni odbor društva, saj
je prav, da vsakega toliko časa v
društvu zaveje nov veter, pojavijo
se nove ideje. Le tako lahko društvo
dolgoročno uspešno deluje, kar pa
seveda ne pomeni, da tudi malo
manj mladi člani ne bomo še naprej po svojih močeh pomagali in
živeli z društvom.
Novemu vodstvu PGD Socka
želimo vso srečo in uspešno delo!
Boštjan Gorečan
- poveljnik PGD Socka

Egidij Čretnik
Foto: J. Vovk

Gasilska prireditev v Socki
V soboto, 24. 8. 2013, smo gasilci iz Socke pripravili gasilsko prireditev s slavnostnim prevzemom novega
vozila GVM-1 za prevoz moštva.
Slovesnost smo pričeli z meddruštvenim gasilskim tekmovanjem, kjer se je med seboj pomerilo 8 ženskih in 18 moških
ekip. V ženski konkurenci je zmago slavila ekipa iz PGD Velika
Pirešica, pri moških pa so se zmage veselili gasilci iz Vitanja,
ki so že drugo leto zapored prejeli tudi prehodni pokal ter
praktično nagrado, ki jo je podelilo podjetje BMD, lastnika
Darka Brudnjaka.
Nadaljevali smo s slavnostnim prevzemom našega novega
gasilskega vozila. Za nabavo vozila smo se odločili samostojno v lastni režiji, saj se je pojavila velika potreba po nabavi
moštvenega vozila za nemoteno delovanje društva. S pridobitvijo smo zadostili zakonodaji, ki ureja prevoz oseb in otrok.
Botri poslušajo govor predsednice društva Brigite Božnik.

Gasilci se udeležujemo raznih izobraževanj, tekmovanj, raznih
slovesnosti in drugih aktivnosti, pri čemer nam bo to novo vozilo v veliko pomoč, saj bo lahko kombinirano vozilo ostajalo v
garaži in bo ves čas v pripravljenosti za morebitne intervencije.
Investicija nas je stala okoli 25.000 €; del sredstev smo prispevali sami, del sredstev pa so nam donirali botri vozilu. Z
manjšo pozornostjo in pogostitvijo smo se zahvalili vsem 34
botrom: Občini Vojnik, KS Nova Cerkev vsem podjetjem in
posameznikom za prisluh klicu na pomoč.
Slavnostni prevzem in predajo ključev smo opravili s pomočjo
glavnega donatorja, Občine Vojnik, blagoslov vozila pa sta
opravila škof gospod Stanislav Lipovšek in dekan gospod Alojz

GASILCI IN ZAŠČITA
Blagoslov vozila

Vicman. Gospod škof nam je daroval lepo opravljen obred in nas
spodbudil z lepimi besedami, za kar se mu lepo zahvaljujemo.
Po slovesnosti smo se poveselili z ansamblom Klateži, ki so
nam zaigrali lepe melodije, na katere smo lahko skupaj na
zdravili.

Predaja ključev vozniku vozila

Še enkrat se zahvaljujemo vsem botrom za prispevke pri nakupu našega novega vozila, saj nam brez vaše pomoči ne bi
uspelo!
Brigita Božnik

65 let Prostovoljnega
gasilskega društva Lemberg
Društvo, ki pokriva najbolj obrobne zaselke krajevne skupnosti Nova Cerkev in istočasno občine Vojnik,
praznuje v tem letu lep jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo so ustanovili možje, ki so vedeli, da je
varnost prebivalcev in njihovega premoženja prva skrb vsake skupnosti.
Začetki so bili težki. Posledice in z njimi spomini na morijo in
obubožanje v drugi svetovni so bili povsem sveži. Društvo je
pričelo delovati brez materialnih sredstev, dejansko iz nič. Edino
kar je članstvo imelo, je bila volja do dela in visok čut odgovornosti
za varnost prebivalcev in njihovih materialnih dobrin.
Počasi in vztrajno je rasla kvaliteta društva. Pričelo se je z
izobraževanjem članov, sledila je nabava potrebne gasilske
opreme.
Društvo je dobilo svoj dom v stari hmeljski sušilnici. Ta zgradba
je bila v zelo slabem stanju. Društvu je uspelo dograditi
garažo za težko gasilsko tehniko in hkrati rekonstruirati stari
del stavbe. Današnjo podobo je dom dobil postopno. Težko
bi rekli, kateri čas je najpomembnejši in kateri član je najbolj
zaslužen. Vse skupaj moramo razumeti kot mozaik, pri katerem
šele zadnji kamenček tvori celoto.
Danes je PGD Lemberg društvo, ki je relativno sodobno
opremljeno z gasilsko tehniko in osebno zaščito operativnih
članov. Društvo je lastnik zemljišč, to mu omogoča suverenost
pri pripravi raznih prireditev. Društvo je pomemben člen v
Gasilski zvezi Vojnik-Dobrna, saj je tudi njen soustanovitelj.
Pomen društva na področju, ki ga pokriva, pa je še toliko večji,
ker je edina organizirana skupnost, ki povezuje krajane. To
povezovanje pa je v zadnjih časih še kako pomembno pri čedalje
večjem razslojevanju prebivalcev in v vse večji odtujenosti.

Marsikdo se sprašuje, kako bomo proslavili ta naš jubilej.
Odgovor na to vprašanje je jasen: delovno. Odrekli smo
se zunanji manifestaciji. Poklonili pa se bomo spominu
naših pokojnih gasilcev s sveto mašo v podružnični cerkvi v
Lembergu in z blagoslovom nove kapelice sv. Florjana na
fasadi gasilskega doma. Res je, da bo to malo neobičajna
proslavitev. In zakaj ne bi bila?
PGD Lemberg
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Uspešni devetošolci Osnovne
šole Vojnik - županovi nagrajenci
V sredo, 12. 6. 2013, se je ob 19. uri pričela valeta devetošolcev OŠ Vojnik. Slovesnost je potekala v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi. Devetošolci so se poslovili z lepim in zanimivim kulturnim programom,
slovesnim plesom, zahvalami in lepimi željami. Majda Rojc, ravnateljica OŠ Vojnik, je v svoj pozdravni govor
vključila spomine na zanimive šolske dni teh učencev, poleg tega pa je večina učencev prejela priznanja
za svoje uspehe na različnih področjih. Spominska darila so prejeli člani mladinskega pevskega zbora in
člani ŠKL. Učenci, ki so bili vseh devet let zelo uspešni pri doseganju najvišjih učnih rezultatov, pa so postali
županovi nagrajenci. Župan Benedikt Podergajs in višja svetovalka za investicije in šolstvo Vesna Poteko, sta
jim podelila praktična spominska darila in jim zaželela uspešno nadaljevanje šolanja.
Županovi nagrajenci so: Katja Božnik, Špela Cehner, Tilen
Dobovičnik, Marja Golež, Miha Jug, Brigita Krajnc, Lana Kuzman, Evelin Landeker, Ernest Oblonšek, Mojca Oprčkal, Gorazd
Stolec, Ian Marcel Pečar, Tilen Rauter, Tina Ročnik, Marjeta
Štrljič, Ana Trop, Lea Vrhovnik, Aljaž Zakošek in Anja Žibret.
KATJA BOŽNIK

Živim v Socki. Rada igram košarko,
kolesarim, pojem ter poslušam
glasbo. Rada tudi kuham. To sem
potrdila s tekmovanjem Zlata kuhalnica, kjer je OŠ Vojnik osvojila 1. mesto na državni ravni. Sem tudi skavtinja
in gasilka ter prepevam v šolskem in
cerkvenem pevskem zboru. Obiskujem Glasbeno šolo Celje, kjer že šesto
leto igram rog. Letos sem se udeležila
mednarodnega tekmovanja v BeoKatja Božnik
gradu, kjer sem osvojila bronasto
priznanje. V tem šolskem letu sem bila na Glasbeni šoli Celje
izbrana za najuspešnejšo učenko leta. Sem tudi članica Mladinskega pihalnega orkestra GŠ Celje.
Glasba je del mojega življenja, zato sem se vpisala na I. gimnazijo v Celju - umetniška gimnazija, smer glasba. Po srednji
šoli bi se rada vpisala na glasbeno akademijo.
ŠPELA CEHNER
Prihajam iz okolice Nove Cerkve. Vsa leta šolanja sem sodelovala
pri pevskem zboru in nekaj let pri bralni znački. V zadnjih treh

Špela Cehner

TILEN DOBOVIČNIK

letih sem osvojila zlato bralno značko
iz nemškega jezika. V svojem prostem
času rada ustvarjam in se ukvarjam z
glasbo. Letos zaključujem šestletno
glasbeno šolo. Obiskujem Glasbeno
delavnico studia ZAC, kjer igram flavto
in obiskujem pouk solo petja. Vpisala
sem se na Gimnazijo Lava, in sicer evropski oddelek, saj imam od tam veliko
možnosti za nadaljnje izobraževanje. V
prihodnosti bi si rada ogledala svet in
se ukvarjala z glasbo.

Star sem 15 let in prihajam iz Vojnika,
kjer sem devet let obiskoval osnovno
šolo. Šolanje na OŠ Vojnik je bilo prijetno, posebej rad sem v šolo hodil
zaradi prijateljev. Skozi vsa šolska leta
sem bil odličen učenec. Udeleževal
sem se tekmovanj iz matematike, logike, fizike, astronomije ter
slovenščine. Osvojil sem kar nekaj
priznanj. Lahko se pohvalim z diamantnim kengurujem za osvojeno
Tilen Dobovičnik
vsakoletno vsaj bronasto priznanje
iz matematike od prvega do devetega razreda. Vsa šolska leta
sem osvojil tudi bralno značko in tako postal dobitnik zlatega
bralnega priznanja. Šolo sem zastopal na državnem otroškem

MARJA GOLEŽ

Stara sem 14 let. Rada se smejim, zabavam in družim s prijatelji, saj mi z
njimi nikoli ni dolgčas. Šolanje želim
nadaljevati na Gimnaziji Lava, ker me
ne moti, če kakšen dan preživim pred
knjigami in se naučim nekaj novega.
Tekmovala sem na številnih tekmovanjih in bila kar uspešna. Lansko
leto sem na državnem tekmovanju
z raziskovalno nalogo osvojila srebrno priznanje s področja kemije,
Marja Golež
letos pa zlato s področja ekonomije.
Udeležila sem se tekmovanja iz znanja nemškega jezika, kjer
sem na državnem tekmovanju dosegla srebrno priznanje. Vsa
leta sem sodelovala pri bralni znački, od sedmega razreda pa
tudi pri nemški bralni znački, kjer sem vsako leto osvojila zlato
priznanje. Pevski zbor obiskujem že od vrtca, ker rada pojem.
Dvakrat sem s pevskim zborom odpotovala na Češko in na
svoj dom sprejela češke prijateljice. Opravila sem dva izpita
za sintetizator. Treniram jezdenje konj in sem tudi pri športu
uspešna. Opravila sem že izpit (jahač 1), v prihodnosti pa bom
opravila še ostale. Preskakujem že tudi ovire in upam, da se
bom lahko kmalu udeležila številnih tekmovanj. Osnovne šole
Vojnik se bom vedno spominjala po prijetnih osebah, ki sem
jih spoznala tukaj in po lepih trenutkih, ki sem jih preživela.
Čeprav se že veselim novih prijateljev, ki jih bom spoznala v
prihodnosti, bom pogrešala prijatelje, s katerimi sem dan za
dnem preživljala v osnovnošolskih klopeh (in odštevala dneve
do počitnic).
MIHA JUG

Sem Miha Jug iz Šmartnega v Rožni
dolini. Moji najljubši predmeti v času
šolanja so bili: matematika, fizika, kemija in biologija. V vseh letih šolanja sem
dosegel veliko uspehov na tekmovanjih in se uvrstil na državna tekmovanja.
V devetem razredu imam osvojeno bronasto priznanje iz kemije, angleščine in
logike ter srebrno priznanje iz matematike in fizike. V prejšnjih letih pa sem
osvojil še srebrna priznanja iz fizike,
Miha Jug
matematike, logike in angleščine.
Poleg šole sem obiskoval glasbeno šolo, kjer sem se učil igranja na tolkala.

Od šestega leta obiskujem plesno šolo Harlekin pod vodstvom gospe Ane Vovk Pezdir, kjer se učim sodobni ples in jazz.
Dvakrat sem sodeloval na Opusu (plesno tekmovanje ustvarjalcev) in se uvrstil na državno in nato še na mednarodno
tekmovanje z avtorskim solo-plesom. Šolanje bom nadaljeval
na I. gimnaziji v Celju.
MOJCA OPRČKAL

Prihajam iz Socke in sem stara 15 let.
Sem nasmejano, živahno dekle. Sodelovala sem na različnih tekmovanjih. V
sedmem razredu sem osvojila srebrno
priznanje v matematiki, zlato priznanje
za Zlato kuhalnico in zlato priznanje za
nemško bralnopriznanje, kot tudi v osmem razredu. V devetem razredu sem
osvojila bronasto Cankarjevo priznanje, srebrno nemško bralno značko ter
zlato slovensko bralno značko. Vsa leta
Mojca Oprčkal
sem sodelovala v pevskem zboru. Od
četrtega razreda dalje treniram košarko. Z ekipo Athlete Celje
smo konec leta 2012 postale državne prvakinje za starejše pionirke. V prostem času rada gledam filme, poslušam glasbo, berem
knjige in kuham. Vpisala sem se na Gimnazijo Celje-Center, kjer
upam, da bom spoznala svoj življenjski cilj.
BRIGITA KRAJNC

Stara sem 14 let in prihajam iz Voj
nika. Misel, ki me v življenju spremlja,
je: »Never give up!« Sem polna energije in imam pozitiven pogled na
svet. V šolskih letih sem tekmovala
na različnih področjih, predvsem na
področju naravoslovnih ved, in osvojila veliko priznanj. Lahko se pohvalim s Stefanovim priznanjem,
bronastim priznanjem iz astronomije
in priznanjem iz likovnega natečaja.
Brigita Krajnc
Tekmovala sem na Proteusovem tekmovanju, Cankarjevem tekmovanju, tekmovanju v ekokvizu
in za matematičnega kengurujčka. Vsa šolska leta sem osvojila
bralno značko in sem tako postala tudi dobitnica zlatega bralnega priznanja. Tri leta zapored sem prejemala zlata priznanja
iz nemške bralne značke. Šolanje nameravam nadaljevati na
splošni gimnaziji Lava, potem pa se bom najverjetneje vpisala
na fakulteto, povezano z medicino ali zgodovino. V prostem
času rada berem, rišem, gledam filme, se ukvarjam s športom
in družim s prijateljicami (Lano, Veroniko in Tjašo). OŠ Vojnik
zapuščam z veliko spomini in nasmeškom na obrazu.
LANA KUZMAN

Lana Kuzman

Sem Lana in prihajam iz Vojnika. Sem
veselo, prijazno in nasmejano dekle.
V prostem času se rada družim s prijatelji, igram kitaro, poslušam glasbo,
rada pogledam kakšen dober film in
srfam po internetu. V vseh razredih
razen v sedmem sem sodelovala v
tekmovanju iz matematike in dosegala srebrna in bronasta priznanja, prav
tako sem vsa leta prebirala knjige za
bralno značko, že nekaj let sodelujem
pri angleški in nemški bralni znački in
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parlamentu v Ljubljani, bil pa sem tudi del ekipe, ki je šolo
predstavljala v okviru projekta Comenius na Češkem. Udeležil
sem se mnogih šolskih športnih tekmovanj. Zame največji uspeh sem doživel s šolsko rokometno ekipo. Lani sem končal
nižjo glasbeno šolo, letos pa sem postavil glasbo na stranski
tir, da bi lahko več časa posvetil rokometu, ki ga treniram že
sedem let. S klubom RK Celje Pivovarna Laško sem že dvakrat
postal državni podprvak, enkrat pa sem bil tretji v državi. Tudi
v tujini s soigralci dosegamo odlične rezultate.
Največ prostega časa posvetim prijateljem, s katerimi se pogovarjam po telefonu, klepetam po Facebooku ali pa se z njimi
dobim na igrišču. Veliko časa namenim tudi poslušanju glasbe.
OŠ Vojnik mi bo ostala v dobrem spominu predvsem zaradi
prijateljstev, ki smo jih stkali skozi vsa leta šolanja, in tudi
učiteljev, s katerimi sem se vedno dobro razumel in z njimi
odlično sodeloval.

ŠOLSTVO

osvajam zlata priznanja, prav tako tekmujem v znanju fizike,
astronomije in iz logike ter dosegam dobre rezultate. V osmem in devetem razredu sem tekmovala v znanju o sladkorni
bolezni in prvič dosegla srebrno priznanje in drugič zlato na
državni ravni. Prav tako sem v osmem in devetem razredu z
Veroniko Slapnik naredila raziskovalni nalogi in prvič dobila
srebrno priznanje na regijskem tekmovanju, drugič pa srebrno
priznanje na državni ravni. Sodelovala sem tudi v ekokvizu, v
noči branja, projektu ekošola in v skupini učencev, ki smo pripravili časopis za natečaj Moja reka.
EVELIN LANDEKER

Stara sem 14 let. Sem zelo organizirana, natančna, prizadevna, duhovita in
zelo kritična oseba, pa tudi zabavna,
kadar nisem slabe volje. V šolskih
klopeh sem spoznala veliko dobrih
prijateljev in doživela veliko nepozabnih trenutkov, ki mi bodo večno ostali
v spominu. Vsako leto sem tekmovala
v znanju matematike in enkrat prejela
bronasto Vegovo priznanje. Tri leta
zapored sem osvojila zlato priznanje
Evelin Landeker
iz nemške bralne značke. V 8. razredu
sem prejela bronasto Stefanovo priznanje iz fizike. V prostem
času rada plavam, kolesarim in plešem, berem knjige, rada pa
gledam tudi španske telenovele in razumem španski jezik.
Rada bi postala profesorica, zato bom šolanje nadaljevala na
Gimnaziji Slovenske Konjice.
ERNEST OBLONŠEK

Doma sem na Veliki Ravni, star sem
14 let. Rad imam živali, naravo, šport,
glasbo, poštene in vesele ljudi in doma
pridelano hrano. Zelo sem navezan
na našo domačijo in moje domače. Z
učenjem nisem imel težav, saj sem bil
vsa leta odličen. Glasbene šole nisem
obiskoval, ker živim v oddaljeni vasi,
zato se igranja klavirja in diatonične
harmonike učim privatno. Pojem v
mešanem cerkvenem pevskem zboru
Ernest Oblonšek
in sem ministrant. Plešem v šolski folklorni skupini. V šoli tekmujem v športnih panogah v teku, igranju
rokometa, metanju krogle. Na razredni stopnji sem tekmoval v
znanju matematike, obiskoval sem pevski krožek in osvojil sem
bronasto Vegovo priznanje. Na predmetni stopnji sem tekmoval v znanju iz fizike in matematike. Obiskoval sem ročnodelski
krožek, se udeležil angleških vikendov in osvojil nemško zlato
ter srebrno bralno značko. Sodeloval sem pri mladih raziskovalcih z raziskovalno nalogo iz astronomije in rodoslovja.
Lansko leto smo s folklorno skupino v projektu Comenius odšli
na Češko, letos pa na Poljsko. Ker imamo doma večjo kmetijo,
imam prostega časa malo. Če ga pa imam, takrat rad zaigram
na bratovo harmoniko in z bratoma igram košarko ali nogomet. Ker sem najstarejši sin, moram že opravljati vsa kmečka
dela in to tudi z veseljem naredim. Ker je glavni vir dohodka na
kmetiji gozd, sem z gozdom in lesom tesno povezan. Vseskozi
sta me veselila poklica tesarja in gozdarja. Ker je tesar nevaren
in težak poklic, se na koncu zanj nisem odločil, za gozdarja pa
je šola predaleč. Ker je moj osebni zobozdravnik bratranec, me
je deloma tudi on navdihnil, da sem se odločil za poklic zobotehnika. Kasneje bi rad študij še nadaljeval.
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IAN MARCEL PEČAR

Star sem 14 let in stanujem v Razdelju.
Zelo malo časa se učim, kajti razumem
skoraj vso šolsko snov. Vseh 9 let sem
bil odličen učenec. Sodeloval sem na
različnih tekmovanjih in dosegel dobre rezultate. V prostem času se rad
družim s prijatelji, igram računalniške
igre, ustvarjam svoje računalniške
programe in igram harmoniko, katero sem začel igrati že z 8 leti. S harmoniko rad nastopam na različnih
Ian Marcel Pečar
nastopih, ki jih organizira studio ZAC,
grem na različna tekmovanja ... Ker me zanimata mehanika z
dodatkom elektrike in fizika, sem se odločil, da se bom vpisal
na ŠCC, in sicer v program elektrotehnika. Ker že vem, kaj želim
postati v življenju, sem si postavil veliko ciljev, zato bom moral
‘’trdo delati’’, da se mi bo vse to uresničilo.
TILEN RAUTER

Sem Tilen in prihajam iz Vizor pri Novi
Cerkvi. Zelo rad imam matematiko in
fiziko. Vsa leta osnovne šole sem tekmoval na tekmovanjih iz matematike,
fizike pa tudi nemščine. Že četrto leto
treniram košarko za KK Vojnik. Tekmoval sem tudi za ŠKL, pred tem sem
treniral nogomet. Uživam v športu,
tako sem prostem času veliko časa na
igrišču z žogo, pozimi rad smučam.
Ker sem rad v naravi in dobri družbi,
Tilen Rauter
sem že peto leto skavt.
Z veseljem odigram igro šaha ali kakšno drugo strateško igro.
Dobra knjiga ali ogled dobrega filma mi je v veliko zadovoljstvo.
Ker me matematika in fizika res zanimata, sem se vpisal v program elektrotehnik na Lavo. Kaj bi v življenju rad počel, že vem,
zato se novih izzivov ne bojim.
ANJA ROČNIK

Sem učenka Osnovne šole Vojnik.
Sem vedno nasmejana in zgovorna
oseba. Večino svojega prostega časa
preživim v dvorani pri igranju rokometa. Ostali čas posvetim učenju,
fotografiranju in druženju s prijatelji.
Osnovno šolo Vojnik obiskujem že
9 let. V tem času sem sodelovala na
različnih tekmovanjih. V prvih petih
letih sem redno osvajala bralno
značko. Redno sem se udeleževala
Anja Ročnik
nemške bralne značke. Tudi na
matematičnih tekmovanjih sem dosegala dobre rezultate. Za
nadaljevanje šolanja sem se odločila za Gimnazijo Celje-Center. Življenje na Osnovni šoli Vojnik si bom zapolnila po zelo
lepih in tudi kakšnem manj lepem trenutku. Sošolci mi bodo
ostali v zelo lepem spominu.
GORAZD STOLEC
Končal sem 9. a razred Osnovne šole Vojnik. Prihajam iz Nove
Cerkve. Sem zelo miren in pri pouku raje poslušam snov, kot
pa dvigujem roko. V prostem času igram bobne, se družim
s prijatelji in igram računalniških igre. Skoraj vsa leta sem se
udeleževal matematičnih tekmovanj in dosegel bronasta

MARJETA ŠTRLJIČ

Sem Marjeta in sem stara 15 let. Vsa
leta sem bila odlična učenka, izka
zala pa sem se tudi na različnih tekmovanjih. Dosegla sem lepe rezultate na tekmovanju v znanju mate
matike, angleščine, kemije in na
ekokvizu. V devetem razredu sem se
pridružila šolskemu parlamentu in
se udeležila občinskega parlamenta
v Celju. Poleg tega sem tudi nudila
pomoč sošolkam pri učenju. Šolanje
Marjeta Štrljič
bom nadaljevala na Gimnaziji Lava
(evropski oddelek), saj obožujem tuje jezike.
ANA TROP

Ana Trop

LEA VRHOVNIK

Sem živahna oseba, polna energije. Zelo rada se družim s prijatelji
in družino. V prostem času sem se
štiri leta ukvarjala s plesom in se
udeležila tudi tekmovanja. V šoli
sem tekmovala iz nemške bralne
značke, kjer sem vsa leta osvojila zlato priznanje. Na podlagi tega lahko
izvemo, da me zanimajo tuji jeziki.
Vpisala sem se na ŠCC Gimnazija
Lava v Celju, saj še ne vem, kaj bi
rada počela v prihodnosti.

Stara sem 15 let in obiskujem 9. a
razred. V prostem času rada plešem,
poslušam glasbo, se družim s prijatelji
in gledam televizijo. Osnovno šolo Vojnik obiskujem že 9 let. V teh letih sem
se veliko naučila in udeležila veliko
tekmovanj. V vseh letih osnovne šole
sem osvojila bralno značko. Tudi na
tekmovanjih iz področja matematike
sem bila uspešna. Zadnji dve leti pa
sem s sošolko delala tudi raziskovalno
Lea Vrhovnik
nalogo. Lansko leto sva dosegli srebrno, letos pa zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev. Svoje šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Lava,
ker želim v prihodnosti postati farmacevtka.

ALJAŽ ZAKOŠEK

Aljaž Zakošek

Prihajam iz Vojnika. V prostem času
hodim v glasbeno šolo, se družim
s prijatelji in spim. Udeležil sem se
tekmovanj iz fizike, kjer sem dosegel srebrno priznanje in se uvrstil na
državno tekmovanje. Prav tako sem
dosegel srebrno priznanje iz matematike, tekmoval sem iz logike in kemije
ter izdelal raziskovalno nalogo. Vpisal
sem se na I. gimnazijo v Celju, splošna
smer. Želim postati računalniški programer.

ANJA ŽIBRET

Prihajam iz Vojnika in sem bila vsa
leta odlična učenka. Šolo sem zastopala na občinskih, področnih in
državnih atletskih tekmovanjih. Predlani sem pri skoku v višino dosegla
zlato medaljo na medobčinskem in
področnem tekmovanju. Pet let sem
trenirala rokomet, 3 leta košarko pri
klubu KK Vojnik in uspešno sodelovala v ekipi ŠKL. V sedmem in osmem
razredu sem osvojila zlato nemško
Anja Žibret
bralno značko, v nižjih razredih sem
dvakrat prejela bronasto Vegovo priznanje in osvojila zlato
angleško bralno značko. 2 leti sem sodelovala pri projektu
Ekokviz in letos osvojila bronasto Proteusovo priznanje. V
prostem času se rada ukvarjam s športom, rišem, najraje pa
poslušam glasbo. Vpisala sem se na Gimnazijo Lava.
Milena Jurgec
Foto: Matjaž Jambriško, Igor Fenko

Vsi aktualni
dogodki
se nahajajo na
spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
13. september 2013 | OgledalO 3/2013
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priznanja, od sedmega razreda sem se
udeleževal nemške bralne značke ter
v osmem in devetem razredu osvojil
vse možne točke. Sem član Društva
Mladi gasilec na OŠ Vojnik in v sedmem razredu sem se s sotekmovalcema udeležil državnega tekmovanja.
Kot trojka smo se uvrstili na drugo
mesto. Sem član PGD Nova Cerkev,
kjer prav tako uspešno tekmujem v
naši ekipi. V spominu na osnovno šolo
Gorazd Stolec
mi bo najbolj ostalo prijazno vzdušje,
ki ga imamo v razredu, prijetni sošolci in prijazni učitelji. Vpisal
sem se na I. gimnazijo v Celju in si želim, da bi jo uspešno
končal. Nisem se še čisto odločil, kaj si želim postati po poklicu.
Upam, da bom s svojimi prijatelji ohranil stike tudi po koncu
osnovne in srednje šole.

ŠOLSTVO

Uspešni devetošolci
OŠ Frankolovo
Devetošolci osnovne šole Frankolovo so za vedro slovo od domačih učilnic v sredo, 12. 6., v telovadnici
OŠ Frankolovo pripravili tradicionalno valeto. Po lepi stari navadi skupaj z učitelji, s starši in z najbližjimi
svojci. Bilo je veliko čustev, lepih spominov, plesa, zabave, smeha in dobrih želja. Izrekel jim jih je tudi
župan občine Vojnik Benedikt Podergajs. Na valeti smo podelili tudi pohvale in priznanja ter v zlato knjigo
vpisali učenki, ki sta bili odlični vseh devet let.
Vsem frankolovskim devetošolcem iskreno čestitamo za uspešno zaključeno šolanje. Pri vsem, kar jih še
čaka v življenju, pa SREČNO!
MATIC BEZENŠEK

je zelo dober na tehnično
konstruktorskem področju, osvojil je
namreč drugo mesto na regijskem
tekmovanju iz tehnike. Odlično
se je odrezal tudi na tekmovanjih
zgodovine, saj je osvojil bronasto in
srebrno priznanje. Pridno je sodeloval
pri krožku eko vrtičkarjev, za kar je
prejel tudi pohvalo. Udeležil se je
tudi medobčinskega tekmovanja
iz atletike v metu krogle. Zanima
Matic Bezenšek
ga računalništvo, zato bo šolanje
nadaljeval na Šolskem centru Celje. Matic je bil identificiran
kot nadarjen učenec.

34

13. september 2013 | OgledalO 3/2013

PRIMOŽ RAVNAK

je zelo dober na tehnično konstru
ktorskem področju, osvojil je
namreč drugo mesto na regijskem
tekmovanju iz tehnike. Ima status
športnika, saj trenira nogomet.
Pridno je sodeloval pri krožku eko
vrtičkarjev, nogometu in odbojki, za
kar je prejel tudi pohvale. Udeležil se
je tudi medobčinskega in regijskega
tekmovanja iz atletike. Z uspešnimi
nastopi si je zaslužil tudi naziv naj
Primož Ravnak
športnik šole. Rad skrbi za okolje,
zato bo šolanje nadaljeval na Šolskem centru Celje.

je vsa šolska leta zaključevala z
odličnim uspehom, zato je bila
vpisana v zlato knjigo. Uspešna je
na več področjih, saj je letos osvojila
bronasto Cankarjevo priznanje in
slovensko bralno značko v vseh
devetih razredih. Osvojila je eno
bronasto Vegovo priznanje in eno
srebrno Vegovo priznanje. Odlično
se je odrezala tudi na jezikovnem
področju, saj je osvojila srebrno
Tjaša Štante
priznanje v tekmovanju za angleško
bralno značko in srebrno priznanje za nemško bralno značko.
Rada ima glasbo, saj je vsa leta prepevala v šolskem zboru.
Tjaša je bila identificirana kot nadarjena učenka. Šolanje bo
nadaljevala na gimnaziji Center v Celju.

Pozdrav poletju
v Vrtcu Mavrica
V našem vrtcu se zavedamo, da je potrebno za otrokov
razvoj tesno sodelovanje družine in vrtca. Skrbimo za
bogate in pestre vsebine sodelovanja.

VERONIKA TURK

je vsa šolska leta zaključevala z
odličnim uspehom, zato je bila
vpisana v zlato knjigo. Uspešna je na
več področjih, saj je osvojila bronasto
Cankarjevo priznanje, slovensko
bralno značko v vseh devetih
razredih. Osvojila je bronasto Vegovo
priznanje. Odlično se je odrezala tudi
na jezikovnem področju, saj je osvojila
srebrno priznanje v tekmovanju za
angleško bralno značko in srebrno
Veronika Turk
priznanje za nemško bralno značko.
Za ustvarjalno delo pri pripravi scen je dobila tudi pohvalo.
Rada ima glasbo, saj je vsa leta prepevala v šolskem zboru.
Šolanje bo nadaljevala na gimnaziji v Slovenskih konjicah.
BARBARA PUŠNIK

je zelo dobra na športnem področju,
osvojila je namreč zlato medaljo na
medobčinskem in srebrno medaljo
na državnem atletskem tekmovanju.
Osvojila je slovensko bralno značko
in nemško bralno značko. Rada ima
glasbo, saj je vsa leta prepevala v
šolskem zboru in na več prireditvah.
Rada je pomagala pri pouku, za kar
je dobila pohvalo. Za ustvarjalno
delo pri pripravi scen je dobila tudi
Barbara Pušnik
pohvalo. Barbara je bila identificirana
kot nadarjena učenka. Z uspešnimi nastopi si je zaslužila tudi
naziv naj športnica šole. Šolanje bo nadaljevala na srednji
zdravstveni šoli v Celju.
Branko Dragar, razrednik 9. razreda
foto: Zoran Kovačević

V mesecu juniju, ko se že počasi veselimo brezskrbnih dni,
smo pripravili druženje pod šotorom. V različnih delavnicah
so bili aktivni otroci, starši in strokovni delavci. Pridružili pa so
se nam tudi zunanji sodelavci, ki pri nas izvajajo obogatitveni
program. Lahko smo ustvarjali, oblikovali, plesali, telovadili ...
Kuhinja nam je pripravila osvežilno limonado, lačne želodčke
pa smo razvajali s sadjem.
Druženje smo izkoristili tudi za izmenjavo izkušenj in prijetne
klepete.
Bilo je lepo in kljub sončku, ki nas je prijetno grelo, smo
preživeli lepo popoldne.
Romana Suholežnik

www.mojaobcina.si/vojnik
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TJAŠA ŠTANTE
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Glasba je del njihovega življenja
Glasbena šola je ena tistih šol, v kateri se oblikujejo glasbeniki, ki za svoje uspešno delo porabijo zelo
veliko časa. Za uspeh je treba garati, poleg tega pa je treba opraviti vse potrebno za šolo. In včasih sploh
ne vemo, kako uspešne glasbenike imamo med sabo ...
ERIK BREZOVŠEK

Moje veliko veselje je glasba, predvsem igranje trobente, ki sem se jo
začel učiti igrati pred osmimi leti. Kmalu sem začel tekmovati na različnih
tekmovanjih.
Leta 2009 sem s triom trobent v tekmovanju s komornimi skupinami
s trobili osvojil zlato priznanje na
regijskem tekmovanju celjskega in
koroškega območja ter bronasto plaketo na državnem tekmovanju. Leta
Erik Brezovšek
2010 sem v tekmovanju s trobento
osvojil zlato priznanje na regijskem tekmovanju celjskega
in koroškega območja ter srebrno plaketo na državnem tekmovanju. Najbolj uspešno leto pa je letošnje, saj sem s triom
trobent v tekmovanju s komornimi skupinami s trobili dosegel srebrno priznanje na regijskem tekmovanju celjskega
in koroškega območja, v tekmovanju s trobento dosegel
priznanje za udeležbo na mednarodnem tekmovanju Davorin
Jenko v Beogradu v Srbiji ter s kvartetom trobent v tekmovanju s komornimi skupinami z glasbili osvojil zlato priznanje, 1.
nagrado in laureat na mednarodnem tekmovanju Davorin
Jenko v Beogradu v Srbiji ter zlato priznanje na mednarodnem
tekmovanju Svirél v Štanjelu.
S kvartetom trobent smo letos kot gostje nastopali na več prireditvah, kot npr.: na novoletnem koncertu Godbe na pihala
Nova Cerkev, na jubilejnem koncertu Moškega pevskega zbora Frankolovo, na letnem koncertu pevskih zborov OŠ Lava itd.
V lanskem šolskem letu sem tekmoval s skupino Robovojč iz
OŠ Vojnik na kvalifikacijskem tekmovanju First Lego League v
Velenju.
Izhajam iz pevske in glasbene družine, zato kot družina večkrat
pojemo in igramo na različnih prireditvah. Sem član pevskega
zbora Forte iz Vojnika, s katerim pojem pri mašah in prireditvah. Sem že vrsto let član Godbe na pihala Nova Cerkev, s katero veliko nastopamo, ter član Mladinskega pihalnega orkestra
GŠ Celje.
LAURA JESENEK

Laura Jesenek
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Sem Laura, prihajam iz Nove Cerkve.
Do petega razreda sem osnovno
šolo obiskovala v Novi Cerkvi. Devet
let sem pela v pevskem zboru. Dve
leti sem plesala v šolski folklorni skupini. Uspešno sem zaključila nižjo
glasbeno šolo za flavto. V letošnjem
letu smo ustanovili šolski ansambel
Vojči, kjer sem igrala flavto. Sodelovali smo na različnih prireditvah.
Vseh devet let sem uspešno opravila
bralno značko in prejela zlato sloven-
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sko bralno značko. Od prvega razreda sem članica PGD Nova
Cerkev, kjer smo z ekipami dosegali odlične rezultate. Največji
uspeh je bila uvrstitev ekipe mladink na kvalifikacije za gasilsko olimpijado, a so nam poškodbe sotekmovalk preprečile
udeležbo na samem tekmovanju. V šoli sem bila dejavna na
različnih področjih. Prostovoljnega dela sem se udeleževala
v Špesovem domu starejših krajanov v Vojniku, kjer sem v
sedmem razredu dobila priznanje predsednika države Danila
Türka. Šolanje bom nadaljevala na Srednji kemijski šoli Celje.
JERNEJA PENIČ

Z letošnjim šolskim letom zaključujem
šolanje na Osnovni šoli Vojnik, kjer
sem vsa leta vestno brala knjige za
slovensko bralno značko in osvojila
zlato priznanje. V 7. razredu sem pri
nemške bralni znački osvojila zlato
priznanje v 8. in 9. razredu pa srebrno.
Lani sem osvojila priznanje iz znanja
o sladkorni bolezni. Vsako leto sem
tekmovala v znanju matematike. Jeseni šolanje nadaljujem na Gimnaziji
Jerneja Penič
Celje Center - smer predšolska vzgoja.
Za to šolo sem se odločila z razlogom, ker imam rada otroke in
delo z njimi ter sem glasbenica, kar lahko zelo dobro uporabiš
v tem poklicu. Centralno OŠ Vojnik obiskujem že devet let.
Spoznala sem veliko vrstnikov, ki pa so se kar nekajkrat v razredu z mano zamenjali, saj smo velika generacija in nas je bilo
potrebno mešati iz treh v štiri razrede in nato nazaj v tri. Vseh
9 let sem pela v šolskem zborčku, od 1. do 5. v otroškem, od
6. do 9. pa pri mladinskem. Igram trobento, kitaro in pojem.
Sem zelo zgovorna, zato mi mikrofon in vodenje kakšne prireditve ne delata težav. Za seboj imam tudi kar nekaj koncertov s trobento –solo in tudi z različnimi orkestri, saj sem že 5 let
članica MPO GŠ Celje in 2 leti Pihalnega orkestra Celje. V teh
letih sem se udeležila treh regijskih tekmovanj. Leta 2008 in
2011 solo, kjer sem obakrat prejela srebrno priznanje, letos pa
sem nastopila s triom trobent, kjer smo tudi zasedli 2. mesto in
osvojili srebrno priznanje. Z glasbo se bom ukvarjala še naprej,
jo delila z otroki, saj si brez nje sploh ne predstavljam življenja.
Pravim tudi, da kdor glasbo rad ima, je dobrega srca.
Milena Jurgec

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni
strani www.mojaobcina.si/vojnik

Društva
Učni sadovnjak, izkušnja
iz Slovenj Gradca

Društva

ŠOLSTVO

letu
razširilo
gradnje stanovanjskih
in
letu
NIHČE
NIobmočje
TAKO VISOKO
KOT
letu
merit
drugih objektov,
kar narekuje potrebo po
TISTI,
merit
čini,
merit
formiranju
novih ulic.
V Obrtno-poslovni
na
KI
POKLEKNE
K POMOČI
na od
od
oleg
na
od
coni
Arclin je v teku
gradnja stanovanjskih
POTREBNIM
OTROKOM!
nasel
nasel
prav
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove
nasel
O
O
Asfaltirana cesta
cesta ob
ob Hudinji
Hudinji –– cesta
cesta čez
čez
m.
ulice, ki je vam,
dobiladaimebomo
Ulica tudi
Janeza
Sporočamo
v Žige Asfaltirana
O
ki
bo
Asfaltirana
cesta
ob
Hudinji
–
cesta
čez
ki bo
hmeljišče
oren ObčiniPopoviča.
hmeljišče
Vojnik zbirali podpise za podporo
ki
bo
času
hmeljišče
boli tej akciji. Za vse dodatne informacije se
času
času
samo
. V lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
samo
Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka
Streha
samo
Streha na
na brvi
brvi vv Vojniku
Vojniku
soko com ali na članice Ženskega odbora SDS
plači
plači
Streha na brvi v Vojniku
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu,
plači
trok Vojnik.
izreč
izreč
katerega polno ime je bilo Janez Žiga
KI ni, JESENSKI
IZLET
“KOŽUHANJE”
izreč
določ
Boš
tjan
Švab
Valentin Popovič. Popovič je napisal
določ
Boš
tjan
Švab
ni je
določ
Boš
tjan
Švab
DRUŠTVA
TALON
Majda
Krošelj,
višin
knjigo »Raziskave morja«, knjiga
višin
Cerkev
10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na
ezen
višin
predsednica
ŽO
SDS
Vojnik
pa
predstavlja
zbirko
naravoslovnih,
P
P
V tem projektu sodelujejo že otroci izkmetiji
vrtcev.
Imeli
smo(pri
delavnico
saditve
evskih
Stagoj
v Kapli
Dolanovih).
Na sadnega drevja. Ob OŠ smo
e do
P
jezikoslovnih,
geografskih
V društvu
Talonarheoloških,
smo se odločili,
da in
pod
pod
enkrat
kmetijo
smo
se pripeljali
kar s traktorjem
sem
v pomladanskem
delu
posadili
precej
sadnih
dreves
ter
zelenjavo,
da
se
bodo
lahko
malo
že
same
kulturno-političnih
uvodu
pod
svoje člane prispevkov.
na jesenskiVizlet
vzrok
,enje
ki ga popeljemo
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti.
vzrok
oskrbovale
s svojim
sadjem.
knjige
je
posebej
poudaril,
da
je
Slovenec.
vzrok
in hkrati
raziščemo našo prelepo ‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem
prom
anizira
ebno
prom
Njegove razprave o morju pomenijo Saniran plaz za stanovanjskim objektom
prom
Saniran
plaz
za
stanovanjskim
objektom
ipadla domovino.
kramljanju
in
raznih
šalah.
Muzikanti
pa
nega
Ulica
Janeza
Žige
Popoviča
ta na
na
v širšem družbenem okolju, s svojim delom ta
začetek oceanograﬁje. Izdal je tudi Saniran
plaz
za
stanovanjskim
objektom
Kotnik
v
Socki
ta
na
embru
so nam
zaigrali,
kadar smo izgubili nit
enja
Kotnik
v
Socki
skuša
skuša
in
jezikoslovja.
pa
je
prispeval
k
prepoznavnosti
rojstnega
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral naravoslovja
Kotnik
vNajmljajši
Socki
pogovora.
so pridno odnašali
.
skuša
Bilojejeslovarsko
zelo zanimivo
predavanje
strokovnjaka,
saj
so
se
učenci
udele
Nova ulica v Občini Vojnik je tako kraja.
gradivo, kar vse izkazuje
udele
zvezane(cepljenja)
storže in jih obešali na letve,
ednu
OŠnjegovo
pod strokovnim
učili
žlahtnjenja
dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval
vsestranskovodstvom
dejavnost na
področju
Tanja Golec Prevoršek udele
asploh
bodo celo
krasiliiz kmetijo in se hkrati na
ga
sadnega drevja. Nekaj cepičev so nam kjer
podarili
ik, p.
zraku sušili do
uporabe. V veseli družbi
ščito
Sadjarskega centra MB, nekaj podlag pa drevesničarji.
Malo
�����������
akole:
je
čas
hitro
minil
in kot se spodobi
so nasEUR mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo,
rima
je dal ta in malo oni. Veliko se da narediti, da delavnica
steče.povečala
rebalansom
za 59.000
REBALANS PRORAČUNA
domači
ob
zaključku
‘kožuhanja’
tudi
lepo
naprej �����������������
Vsak udeleženec –učenec te delavnice je mlado
sadiko
dobil,
in namenila za ﬁnanciranje izgradnje
urejanje krajev ter odvoz kosovnih
��������
OBČINE
VOJNIK
ZAstrokovnim
Soržovega
mlina.
V kulturnem programu
dobno
pogostili.
rno. OB
kerBISTREM
jo je pred tem
cepil pod
vodstvom,
potem
jo
je
POTOKU
JELETO
MLIN2009
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. odpadkov.
Izdelali
bodo cesar
široki poklical
strojni izkopi
za nato poz
ga je se
kitajski
na in
so dajemo
nastopilišolarjem
otroci SLAVNOSTNEM
POŠ Nova Cerkev, Leta 1739
��������
VOJNIČANI
deluje
ok
v
s starši posadil doma. S takšnimi delavnicami
MinistrstvoNA
za okolje in prostor bo občini razširitev cestnega proﬁla, na katerega se
smo
se le
dvor
v
Peking,
kjer
je
deloval
v
cesarskem
otroci
Mavrica
iz Nove
Cerkve,
ni, da ������
možnost,
da seječesa
naučijo
smislu
VelikoRAZSTAVE
jeposledic
že Alenka
Svet Občinski
Evrope
letošnje
letov seji,
razglasil
svet
je
na 26.
dnesamooskrbe.
29.ODPRTJU
9. zaVrtca
GRAFIK
odpravo
poPrebičnik
neurju, kiSešel
je bilo v naredi nasip v debelini 50
Irena
Špegel
Jovan
cm
iz
zmrzlinsko
smo
imeli
astronomskem
uradu,
l.
1746
prevzel
ljudske
pevke
Taščice,
Joškova
banda,
o
V
sončnem
sobotnem
jutru
nas
je šolo,
celoti za takšnih,
kisprejel
imajo rebalans
željo
se
na kmetijsko
s čimer je2007,
cilj namenilo slabih 500.000
leto
inovativnosti
in vpisati
ustvarjalnosti.
2009,
proračuna.
Prihodki
septembru
odpornega
kamnitega
materiala
CBR Vojniku.
=
»HALLERSTEIN«
V mlinarstva na njegovo
P
vodstvo in
ga vodil do
svoje smrti
leta Tej
svojem
mlinu
in
zgodovini
lozofu
vodila
pot
s
Frankolovega,
mimo
Celja
pivo
našega
projekta
dosežen.
temi
so
bili
posvečeni
tudi
slovenski
so se povečali za 18 % in tako znašajoTRGATEV
evrov,
se pod
bo stanovanjskim
porabilo za sanacijo 10 %. Na obstoječe vozišče in na planum
Sanacijakar
plazu
pod
stanovanjskim
2009
Sanacija
plazu
V
ko
so
nas
r
l.
1774.
Za
njegove
zasluge
mu
je
cesar
ožica
reki
Hudinji
je
spregovoril
Oton
Samec,
NApod
DUNAJU
inPriLjubljane
vkulturne
mirnoEUR,
vasico
Bistro
aozvrst
se dnevi
vzgoji
(obrezovanju)
sadnega
drevja
mojem
sadovnjaku
evropske
dediščine
od
26.
Sanacija
plazu
stanovanjskim
skupaj
8.142.000
odhodki
papri
sov KOROTANU
se plazov.
objektom
Bucksteeg
nasipa
razširitve
se3.vgradi
v zgornji ustroj
objektom
Bucksteeg
in
re
Vojnik
in
p
podelil
rang
mandarina
stopnje.
talni
program
pa
je
povezovala
simpatična
����������
Vrhniki,
kjer
smo
si2009.
ogledali
Tehniški
stiki.« septembra
vost,
nismo
pozabili
na
občane,
ki8.237.000
bodo pridobljeno
znanje
s
do
3.za
oktobra
V okviru
tega
objektom
Bucksteeg
povečali
22starejše
%
ter
znašajo
TD
Nova
Cerkev
je letos drugič
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po
Slove
ter
pozdrav
prvo
»mlinarica«
Andreja
Štravs.
Dobrote
iz
V
letu
astronomije
so
v
Slovenskem
�����������
Slovenije.
Zaproračuna
večino
od
nas2008
je
dvema
nost, jemuzej
pridom
uporabili
doma.
Naše delavnice
so zelo
dobro rebalansom
sprejete,
tudi
naše
Turistično-kulturno
EUR.
Realizacija
vdruštvo
letu
jeorganiziralo
trgatev sov seMoškanjcih
pri
načrtovala
sredstva
opravljenih
meritvah sedem
nosilnosti
se vgradi
Zr
pričeliin naš
Razstavo
je pripravilo
avtorjev
setih
mlevskihZizdelkov
predstavile
članice
centru so
Korotan
naje udeležilo
Dunaju
vonite Globoče
bilo
to prvo
srečanje
tem
muzejem.
ndar
�������������������
–nižja
Dedni
Vrh s vzato
sodelovanju
sV kulturnem
bila
od plana,
so
se investicije,
Viktorju
Šprajcu.
Trgatve
se
OgledalO
12/73
22.
december
2009
6
5
cm
nosilnega
sloja
bituminiziranega
za
nakup
stanovanja
na
Frankolovem,
OgledalO
12/73
22.
december
2009
ulica
6
posvečen
t
–
graﬁkov
iz
Slovenije,
med
njimi
tudi
Jože
ktomna Porto
društva
Meta
iz
Vojnika.
14.
oktobra
2009
odprli
razstavo
graﬁk
manjših
skupinah
smo
si
ga
podrobno
min
iz Celja
Kulturno-etnološkim
� zaB katere
���������������
soinbili
predvideni prihodki inokoli
OgledalO
12/73
22. december
2009
6 drobljenca
50 trgačev.
Vsi so dobili
predpasnike
inkulturnem
3 cm obrabnozapornega
izdelavo
idejne
zasnove
dograditve
komu
je
postal
ž
Žlaus
iz
Globoč.
V
programu
je
bami
Člani
našega
društva
se
vsem
sodelujočim
z
naslovom
»V
znamenju
Avguš
tina
ogledali,
predvsem
moški
del
se
ni
mogel
ensko društvom
zelo
Soržev
mlin
dnein26.
oktobra
odhodki
v letu
2008
ti niso
bili 2009
realiziraniz logotipom
turističnega
Za s svojim
slojapetjem
bitumenskega
3,0 m.
Vrtca iskreno
Mavrica
Vojnik društva.
in našemu
pridobivanje
redar.
jedači,
pija
navdušil betona
oktet Inširine
spiritu
i, ki pripravilo
v programu
ki zahvaljujemo.
je pa
posvečena
ločiti
odprireditev
poslopja,
so razstavljeni
cerkvi
Obkjer
bistrem
potoku
je Hallersteina«,
v planirani
višini,
upoštevali
v sprejetem
glasbeno
spremljavo
sta
poskrbela
Grega
Obojestransko
se
izdelajo
asfaltne
mulde.
dokumentacije
za
izgradnjo
kanalizacije
večerne
ur
iz
Vojnika,
prisoten
je
bil
tudi
župan
kako
73.indd
6
velikemu
astronomu,
matematiku,
teologuna
Titovi
avtomobili.
sprehodu
udi, ki mlin.
Mlinarsko
obarvana
prireditev
seskozi
je OGLEDALO
OGLEDALO
73.indd
6
rebalansu.
Med Obvečjimi
investicijami
Stolec
na
harmoniki
inter
Janez
Smerkolj
na
Frankolovem
nakup
zemljišča
za
Kom
prišlo
vas
občine
Beno
Podergajs.
Razstava
graﬁk
v
seda
OGLEDALO
73.indd
6
misijonarju
Hallersteinu.
Rodil
se sprejeli
je 27.
prostore
s prevoznimi
se okolju
je
utrnil in
, nato odvijala
kozolcemkanalizacije
vsredstvi
idiličnem
Jože
Žlaus
so: pod
izgradnja
Vojnik
obklarinetu
in kitari.
Domačini
so
nas
��������������������������������
izgradnjo
čistilne
naprave
na
Frankolovem.
vas v
Korotanu
na Dunaju
želi
približati
velikana da bi Nata
avgusta
1703
v
Ljubljani,
kjer
je
obiskoval
spomin
na
stara
kolesa,
motorje
zidov. marsikateri
saj
je
njihov
namen,
da ljudi
ozaveščamo
v smeri
samooskrbe.
protipoplavnih ukrepih, ki je ﬁnanciranain pogostili
OBNOVA
BRVI
zelo
gostoljubno,
mi
pa
smo
se
Povečali
so
se
prihodki
iz
naslova
primerne
����������������������������������������
O
zakl
Hallersteina,
ki
je
premalo
poznan
tako
kolegij,
nadalje
je da
študiral
Čas,(Ministrstva
ki smo ga za
imeli
na jezuitski
vo, da in avtomobile.
Vidimo,
je nastala potreba po vrtičkarskih sadovnjakih, ker
iz dveh virov
okolje
injim porabe
oddolžili
s pridnim
trganjem
grozdja.
(dohodnina,
ﬁnančna
izravnava,
vsi
Uradn
poročal
vn
slovenski
kot
avstrijski
javnosti,
zato
se
bo
teologijo,
medicino,
astronomijo
in ni možno
����������������������������������������
je karsredstev),
prehitro minil.
tljivih razpolago
v naselju
drugače
imeti več vrst različnega doma
prostorzainogled,
evropskih
izgradnja
Za popestritev
sta poskrbela
“berača”
Jaka
strank
davčni
prihodki)
za
skupaj
345.000
EUR
gre
naših
5
selila
tudi
po
galerijah
v
Sloveniji.
27.10.2009
12:58:34
matematiko
v Celovcu,
Leobnu
in Gradcu.
malici,
je spet pripravila
rijetna Po odlični
pridelanega
sadja
Verjetno bo tu pri nas nastal
kanalizacije
PotkinajoDobrotin
in v Arclinu
in Boris,
smeha
in veselja
ni manjkalo.
Da in zelenjave.�����������������������������������
inšpe
in
so
namenjeni
za
opravljanje
tekočih
dopust
v
Leta
1721
je
na
Dunaju
vstopil
v
jezuitski
Jožica, smo pot
nadaljevali
proti naši bo vince še slajše, so vzorčni
jskega ga. (ﬁnanciramo
sadovnjak,
kot imajo željo strokovnjaki. Namreč,
iz okoljske
dajatve).
poskrbele
�����������������
vsak
zakonskih
nalog
občine,
ki so
občlanice
sprejemuna več načinov, zato
red
bil 1734
posvečen
v duhovnika.
prestolnici.
drevesa
vzgojena
da je čimJelka
večji Žlaus
izplen 11. novem
TDinNova
Cerkev.
Pet junaških
deklet
je
času
decembra,
proračuna za leto 2009
niso bilasadja.
planirana
v pa je pomembno
������������������������������
se je
prihodek
komunalnih
Vsi Povečal
poznamo
naše
glavnoodmesto,
a na stari
zdravega
Vse
to
tudi
za
razvoj
turizma,
način teptalo grozdje v preši. Po
telefo
zadostni višini. Sredstva
so se namenila
za stezi, ki pelje iz Slovenj Gradca v drugo na Madžar
prispevkov
od izgradnje
večstanovanjskega
Ljubljano
doživeti
po turistični
strani pod končanem
saj smo
delu in veselju
smo ob
se kolesarski
vrnili
tel.: (
zaključek
materialne stroške in občino,
vzdrževanje osnovnih
objekta »Vojniška
za kar
moradomov
strokovnim
vodenjemGmajna«,
vodiča, je
nekaj
z zasaditvijo sadnih dreves. Vsak sprehajalec si
in sklenili, da naslednjepričeli
leto spet
telefa
pri
Lenartu
����������������������������������������
šol, plačilo razlike do
cenezdrav
in sadež, poln vitaminov.
občina zagotoviti
posebnega.
Sprehod poustrezno
mestnih komunalno
ulicah, pridemo.
boekonomske
lahko privoščil
e-poš
To
je k
���������������������������������������������
infrastrukturo
vožnja
z ladjo po(izgradnja
Ljubljanicikanalizacije
in vzpon in plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije
v
Druš
tvu
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb
na vodovoda,
Ljubljanski nakup
grad zzemljišča
gondolo,zasopločnik).
nas
Jože
�������������������������������������������������
Alenka Prebičnik Sešel
Obči
leta
2009.
Sredstva
Službe ker
Vlade
za lokalno brez prejemkov, soﬁnanciranje domske
napolnili
s ponosom,
našaRS
prestolnica
ok,
Dam
Ogledalu
emo
in regionalni
razvojničso ne
se z oskrbe, vzdrževanje asfaltnih cest in
V mesecu avgustu se je obnovila brv
po politiko
zanimivostih
in lepoti prav
katelji
s
zaključili
t
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z
zaostaja za tujimi mesti.
Uradn
z
nami,
sa
esna
je
desnim
bregom
Hudinje.
Obnovo
je
izvajal
Proizvodnja
in
prodaja
sveč
Ko je človeku lepo in je v prijetni
�����������������������
strank
preb
OgledalO
11/72
Montles, v višini 4.600,00
EUR. Naročena
ai vse
družbi, časIgor
kar prehitro
In tako
se je 12 3. november 2009
Lužar mine.
s.p.
�������������������������
MEMAJ
ZYLFIbomo
inšpe
minut
pred
nami.
pa
je
že
tudi
strešna
konstrukcija,
ki
���������
ovodje
tudi
naš
izlet
bližal
koncu.
Naša
pot
domov
Lemberg 13b Nova Cerkev
tje
a vza jeVabimo
bo varovala leseno brv pred različnimi vsako
ost
bila malo
saj nas je vodila
vasneobičajna,
v prenovljeno,večjo
ku.
���
��������
zagot
kev,
vremenskimi vplivi.
pomen
čez
prelaz
nas je vvseh
prijetni
OGLEDALO
72 ok.indd
27.10.2009 12:58:16
trgovino
zČrnivec,
še12večjokjer
ponudbo
inice
v
����������
(
morajo restavraciji
čakalo okusno,
lahko
bi rekli z
Keršova 3, Vojnik tel.:
vrst nagrobnih
sveč in
veliko
ku,
����������
telefa
uček
Boš
tjan
Švab
imajo ljubeznijo
pripravljeno
pozno kosilo.
izbiro žalnih
aranžmajev.Svojim
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993V SPOM
e-poš
nik
Novi
jo. In
Razšli
smo
se
z
željo,
da
se
naše
poti
rednim strankam se
enim
Tel./Fax:
03
577
28
95
Pri
etnika pod okriljem društva Talon še kdaj križajo
zahvaljujemo za zaupanje.
Inšpe
atelji
ein(22. in da še kdaj preživimo dan, katerega se
Vljudno vabljeni !
����������������������������
opoza
Izdelujemo
vse
vrste
fasad,
notranje
ešani
Oktet
In
spiritu,
vodja
Korotana
mag.
Anton
Levstek,
direktor
družbe
Študentski
dom
tja.
bomo radi spomnili.
ko
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188
KUD
Korotan Mitja
Valič,
direktor
Mohorjeve
družbe
iz
Celovca
Anton
Koren,
veleposlanik
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
����������������������������
U
pela
Jakop
Jasna Sodin Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent
rih
prepo
a in
Uroš Lajovic, župan Beno Podergajs in graﬁk Jože Žlaus
ke
nimi
manj
popravilo
TV,
radio,
video,
audio
naprav
PredROČNA
MASAŽA
NA DOMU
13. september
2013 | OgledalO 3/2013
37
DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
3. november 2009 43
OgledalO 11/72
globa
strili
VOJNIK
* terapevtska ročna masaža
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Gospodarstvo - komunala

ME

Utrinki iz šole in vrtca

*

ŠOLSTVO

Brez športa mi živeti ni...
Na OŠ Vojnik je veliko učencev, ki se ukvarjajo z raznimi izvenšolskimi dejavnostmi, sodelujejo na
šolskih tekmovanjih ali so raziskovalci. Med njimi so tudi takšni, ki so uspešno sodelovali na državnih
tekmovanjih.
MATEJA LEGVART

Sem Mateja, doma iz Novak pri Novi
Cerkvi. Vesela sem, da sem članica
PGD Nova Cerkev, kjer se nam je z
ekipo mladink uspelo uvrstiti na
kvalifikacije za olimpijado, vendar
se jih zaradi poškodb sotekmovalk
žal nismo mogle udeležiti. V
prostem času se rada ukvarjam
z različnimi aktivnostmi, kot so
risanje, igranje kitare in športne
dejavnosti. Najbolj ponosna sem
Mateja Legvart
na mojo trenerko Matejo Oprčkal,
ki me je naučila toliko košarkarskih elementov, da sem
lahko zaigrala za Ženski košarkarski klub Athlete Celje in z
njimi postala državna prvakinja v kategoriji do 14 let. Štiri
leta sem uspešno zastopala košarkarsko ekipo OŠ Vojnik
v tekmovanju ŠKL. V atletiki sem se uvrstila na ekipno
državno prvenstvo. Lani sem osvojila zlato, letos pa srebrno
nemško bralno značko. Prijatelji pravijo, da sem pozitivna
in razigrana oseba. Naprej sem se vpisala na Prometno šolo
Maribor. Zelo bom pogrešala učitelje in sošolce ter seveda
domači kraj.
ANŽE DOBOVIČNIK

Vseh devet let “guljenja” šolskih klopi
sem se trudil za čim boljši učni uspeh,
kar mi je v veliki meri uspevalo.
Predan sem športu, saj sem sodeloval
na različnih športnih tekmovanjih
za šolo, štiri leta sem treniral in igral
nogomet pri NK Vojnik. Že osem let
treniram rokomet in sem aktiven
član Rokometnega kluba Celje
Pivovarna Laško, s katerim smo v
letošnji sezoni osvojili drugo mesto
v državnem prvenstvu v kategoriji
starejših dečkov A. Zadnja štiri leta
Anže Dobovičnik
se uvrščamo na vidnejša mesta,
tako v slovenskem prostoru kot širše, saj smo osvojili že lepo
število kolajn in pokalov tudi na mednarodnih turnirjih.
Vseskozi sem sodeloval pri najrazličnejših interesnih, športnih
in drugih šolskih dejavnostih, kot so tekmovanja iz logike,
matematike, fizike, kemije idr., za kar sem prejel različna
priznanja in pohvale. Vsa leta sem osvajal slovensko bralno
značko, nenazadnje pa sem dobil tudi zlato priznanje za
nemško bralno značko. Šest let sem prepeval v šolskem
pevskem zboru, poleg tega sem uspešno končal še nižjo
glasbeno šolo v Celju - smer harmonika. Že dve leti pa je moja
spremljevalka tudi kitara.
Ker želim svoje znanje in aktivnosti nadgrajevati, sem se vpisal
na I. gimnazijo v Celju, smer športni oddelek.
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ANŽE KNEZ

Sem Anže. Doma sem v Vojniku, nekaj
metrov stran od šole, kar je bilo včasih
zelo dobro, včasih pa tudi ne. V času
osnovne šole sem se rad ukvarjal s
športom, predvsem z nogometom, ki
sem ga treniral dve leti v NK Vojnik, z
rokometom v RK Pivovarna Laško in
košarko v KK Vojnik. Za OŠ Vojnik sem
uspešno tekmoval v ŠKL, kjer smo
osvojili tretje mesto na regijskem
nivoju ter se uvrstili na državno
Anže Knez
tekmovanje, v šolski rokometni
ekipi, kjer smo se prav tako uvrstili zelo visoko, in na atletskih
tekmovanjih, kjer sem bil najuspešnejši v metanju vorteksa,
saj sem sodeloval na državnem tekmovanju. V prostem času se
rad družim s prijatelji in igram košarko. Vpisal sem se na Šolski
center Celje, smer strojni tehnik.
JERNEJ ŠPEGLIČ

Sem Jernej in živim v Arclinu. Rad
imam športne dejavnosti. Treniral
in igral sem rokomet v šolski
reprezentanci in RK Celje Pivovarna
Laško. S to ekipo smo postali državni
podprvaki, na kar sem zelo ponosen.
Sodeloval sem v šolskih atletskih
ekipah v troboju, skoku v daljino in
vorteksu. Zadnja tri leta sem osvojil
srebrno nemško bralno značko. Veliko
prostega časa preživim z bratrancem,
Jernej Špeglič
prijatelji in za računalnikom. Življenja
si ne znam predstavljati brez prijateljev. Rad poslušam glasbo
in se rekreiram. Vpisal sem se na Šolski center Celje - smer
elektrotehnik.
ALEKS PETREJ

Star sem 15 let in prihajam iz Vojnika.
Vseh devet let sem obiskoval OŠ
Vojnik in jo tudi uspešno končal.
Vsa leta sem osvojil nemško bralno
značko, sodeloval na tekmovanjih
iz matematike, nekatera so bila z
boljšimi, nekatera z malo slabšimi
rezultati, udeležil sem se tudi
tekmovanja iz astronomije in še
nekaterih drugih.
Nisem bil uspešen samo na področju
Aleks Petrej
znanja, ampak tudi na športnem
področju. Kar nekaj let sem treniral rokomet v RK Celje
Pivovarna Laško. Vsa leta smo bili med najboljšo trojico,
postali smo tudi državni podprvaki. Po sedmih letih trdnega

preživljali šolska leta, in tudi po učiteljih, ki so nas prenašali. OŠ
Vojnik bo za vedno ostala v mojem spominu.

LUC OVEN SKAZA

Živijo! Sem Klara. Prihajam iz okolice
Vojnika. Po horoskopu sem vodnarka,
kar potrjuje, da sem zgovorna,
ustvarjalna in organizirana oseba.
Sem oseba, ki ve, kaj hoče v svojem
življenju. Hkrati pa tudi vem, da je
življenje le eno in ga je potrebno na
čim boljši način izkoristiti. V prostem
času se rada družim s prijatelji,
plešem, berem modne revije in
spremljan ‘’fashion’’ novičke, a nadvse
Klara Kralj
pa rada rišem, zato bom svoje šolanje
nadaljevala na modni šoli. V tem šolskem letu sem s prijateljico
Majo naredila raziskovalno nalogo z naslovom Novi časi kličejo
po šolskih uniformah. Cilj te naloge mi je bil, da poizvem,
kaj si učenci mislijo o šolskih uniformah, ali bi jih sami nosili
in da sama skreiram šolsko uniformo za OŠ Vojnik. To mi je
tudi uspelo. Upoštevala sem predvsem barve naše šole in
kodeks šolskih uniform, kot jih imajo že drugod po svetu. Z
raziskovalno nalogo sem bila zelo zadovoljna in presenečena
v pozitivnem smislu. Šolska uniforma, ki sem jo najprej
narisala na papir, je na koncu s pomočjo naše univerzalne ge.
ravnateljice tudi nastala. Ker bom svoje šolanje nadaljevala na
modni šoli za likovne umetnosti v Mariboru, upam, da mi bo
kdaj prišla prav. In zaradi tega mi bo OŠ Vojnik vedno ostala v
lepem spominu.

Sem Luc iz Hrenove pri Novi Cerkvi.
V šoli sem osvojil srebrno nemško
bralno značko. Košarko igram že 5
let. Igram za KK Vojnik, kjer smo se
lani uvrstili v I. ligo. Treninge imamo
3-krat tedensko na OŠ Frankolovo
in OŠ Ljubečna. Poleg treningov
pa obiskujem tudi fitnes. V šoli sem
igral za ekipo ŠKL in na košarkarskih
šolskih tekmovanjih.
Osvojili smo 1. mesto na medob
Luc Oven Skaza
činskem, 2. mesto na regijskem in 3.
mesto na področnem tekmovanju ter se tako uvrstili na državno
tekmovanje. V letu 2010/2011 in 2011/2012 sem bil povabljen v
selekcijo košarkarske zveze Slovenije (KZS). S košarko se želim
ukvarjati še naprej, saj imam glede tega visoke cilje.
ŽAN KOVAČIČ

Sem Žan in prihajam iz Gmajne. V
prostem času se posvečam predvsem
športu, zlasti košarki. Sem član KK
Vojnik, kjer smo se lani uvrstili v I.
ligo, redno sem igral tudi za ekipo ŠKL
OŠ Vojnik. Vestno treniram 3-krat na
teden. Včasih si tudi doma naredim
trening, ki je malo manj zahteven
od ostalih. S šolsko košarkarsko
ekipo smo osvojili 3. mesto na
regijskem tekmovanju, s tem pa smo
Žan Kovačič
se uvrstili na državno tekmovanje,
na kar smo bili vsi ponosni. Letos smo postali medobčinski
prvaki. Udeleževal sem se tudi posameznih šolskih atletskih
tekmovanj, kjer sem v večini tekal na dolge proge.

PLEŠEM IN …

VERONIKA SLAPNIK

Sem Veronika in prihajam iz
Šmartnega. Zelo rada se smejim.
To vedo vsi, ki me poznajo, in tudi
tisti, ki me ne, saj me večino dneva
vidijo z nasmeškom na obrazu.
Sem družabna, saj se rada družim s
prijatelji ter spoznavam nove ljudi.
V prostem času rišem, pojem, zelo
rada pa se tudi igram s svojim psom
Lumom. Ker že štiri leta vztrajno
treniram ples in rada delam z ljudmi,
Veronika Slapnik
bi bila rada po poklicu nekaj, kar bi
združevalo oboje. V vseh teh letih sem tudi sodelovala na raznih
tekmovanjih, kjer sem dosegla veliko bronastih in srebrnih
priznanj na področju matematike, logike, o znanju sladkorne
bolezni, nemščine, bralne značke … Letos sem prejela srebrno
priznanje na državnem tekmovanju z raziskovalno nalogo z
naslovom Skrivnosti v skodelici čaja, ki sem jo napisala z Lano
Kuzman. Vpisala se bom na Gimnazijo Lava - evropski oddelek,
ker me veseli tudi angleščina. Osnovno šolo si bom zapomnila
po sošolcih in sošolkah, kako smo se zabavali in skupaj

KLARA KRALJ

Milena Jurgec

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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ŠOLSTVO

in napornega treniranja sem zaradi spleta okoliščin prenehal
s treningi, vendar se še vedno udeležujem vseh športnih
tekmovanj ali aktivnosti, ker preprosto ne morem brez športa.

ŠOLSTVO

Mladinski pevski zbor
OŠ Vojnik in Zborovski
BUM 2013
V Mariboru je bilo v četrtek, 20. 6. 2013, vseslovensko
srečanje osnovnošolskih mladinskih pevskih zborov pod
naslovom »Zborovski BUM 2013«. S tem koncertom je bil
odprt Festival Lent.

V četrtek, 20. 6. 2013, smo se z učenci Mladinskega pevskega
zbora OŠ Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan udeležili
glasbenega dogodka ZBOROVSKI BUM 2013. V množičnem
pevskem zboru je na stadionu Ljudski vrt zapelo 4744 pevcev
s 320 učitelji spremljevalci iz 154 slovenskih osnovnih šol, med
katerimi je s ponosom sodelovalo 44 naših pevk in pevcev.
Cilj dogodka, ki po na sporedu vsaki dve leti, je bil dvig kakovosti
petja v mladinskih zborih na šolah, domovinska vzgoja, saj so se
pele le slovenske pesmi, in druženje pevcev. Organizatorji želijo
spodbuditi kakovostno preživljanje prostega časa, ustvarjati
pozitivno in kulturno šolsko vzdušje ter spodbujati mlade
slovenske skladatelje, da bi pisali nova zborovska dela za šolske
zbore, pa tudi ekološko ozaveščati k uporabi javnega prevoza, saj je
bil dogodek organiziran v sodelovanju s Slovenskimi železnicami,
ki so nudile organiziran prevoz. Petje otrok je spremljal big band

Vsi aktualni
dogodki se
nahajajo na
spletni strani

www.mojaobcina.si/
vojnik
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Orkestra slovenske vojske z dirigentom Rudolfom Strnadom,
dirigirali pa so tudi osnovnošolski učitelji glasbe.
Učenci so bili še posebej navdušeni nad prihodom in pozdravom
predsednika Boruta Pahorja in nad raperjem Zlatkom.
Milena Jurgec

34. Cicibaniada v Celju
Zadnji četrtek v maju je v dvorani ŠD Gaberje v Celju
potekala že 34. CICIBANIADA, katere vodilo je bilo “Veter v
laseh - s športom proti odvisnosti”.
Dogodka smo se tradicionalno udeležili tudi otroci in

vzgojitelji dveh skupin iz Vrtca Mavrica Vojnik v starosti od 4
do 6 let. Zaradi slabega vremena je tekmovanje potekalo v
notranji športni dvorani, in sicer skrajšan spretnostni poligon,
ki je v kombinaciji vseboval elemente teka, preskakovanja in
premagovanja ovir, plazenje in dričanje po toboganu.
Po končanem tekmovanju na poligonu smo se predstavili tudi
s pesmijo in plesom. Otroci so pokazali veliko spretnosti in
dobre volje, kar so z navdušenjem sprejeli tudi starši in drugi
obiskovalci, ki so jih spodbujali med tekmovanjem.
Vsekakor se vrnemo tudi drugo leto.
Vesna Kalčič, dipl. vzg.

Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

- prve pomoèi
- cestno prometnih predpisov
- varne vožnje
- izbris kazenskih toèk
- voditelj èolna ter VHF GMDSS
- vilièarje in T.G.M
- varno delo s traktorjem
- temeljne poklicne kvalifikacije

- pouèevanje mladostnikov za
vožnjo s spremljevalcem
- obnovitveni teèaji, vožnje

ODLIÈNE CENE !
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Društva Gospodarstvo - komunala

MEDO

Raid Wahibi

Utrinki iz šole in vrtca

Društva

Gospodarstvo - komuna

ME

LWKARNIŠKI KOTIČEK

Nespečnost
Spanje ni počivanje možganov, temveč aktiven fiziološki proces, ki je potreben, da se naše telo spočije, obnovi
in okrepi. Ljudje potrebujemo različno dolžino spanca in ni pravila, ki bi določalo, koliko ur moramo spati.
Tako nekaterim zadostujejo že tri ure spanja, drugi se po osmih, tudi desetih urah spanja zbudijo neprespani.
Pomembna tako ni dolžina, temveč kvaliteta in nepretrganost spanja. O nespečnosti, ki jo poznamo tudi pod
izrazom insomnija, pa govorimo takrat, kadar se zbujamo neprespani.

Mateja Kadilnik

Obstajajo tri različne vrste nespečnosti. Če nespečnost traja le
nekaj dni, govorimo o prehodni nespečnosti. Le-to običajno
povzročijo stresne situacije (menjava službe, selitev, potovanja, akutna obolenja, hrup itd.). Kadar nespečnost traja do
tri tedne, govorimo o kratkotrajni nespečnosti. Vzroki zanjo so
prav tako navadno resne stresne situacije (smrt družinskega
člana, razveza z zakoncem itd.). Pri tovrstni nespečnosti se
moteni spanec po odstranitvi vzroka oziroma prilagoditvi na
nove razmere povrne v normalnega. O kronični ali dolgotrajni
nespečnosti pa govorimo takrat, ko motnje spanja trajajo več
kot tri tedne. Oseba, ki trpi za kronično obliko nespečnosti, ne
more zaspati, se med spanjem večkrat zbuja, zbudi se neprespana in utrujena. Tovrstna nespečnost lahko nastopi zaradi
različnih razlogov, kot so čustvene motnje (depresija, strah,
nervoza itd.), obolenja osrednjega živčnega sistema (Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva in druge demence), druga
obolenja (obolenja srca in ožilja, vnetje sklepov, obolenja
okončin itd.), jemanje različnih zdravil, ki povzročajo motnje
spanja, zlorabe različnih uspaval, pitja alkohola, hormonskih
sprememb, ki nastanejo s starostjo, in drugih vzrokov. Zaradi

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da bo Lekarna Vojnik od septembra dalje
odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ter ob
sobotah od 8.00 do 12.00.
V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne
Vojnik.
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prehodne nespečnosti trpi od 10 do 26 % ljudi, za kronično pa
boleha od 7 do 20 % ljudi.
Kratkotrajno in prehodno nespečnost običajno zdravimo z uspavali (hipnotiki), ki jih zdravnik predpiše na recept, lahko pa
si pomagate tudi z zdravili in prehranskimi dopolnili, ki vam
jih svetuje farmacevt v lekarni. Pri kronični nespečnosti pa je
priporočljivo obiskati zdravnika, da najprej ugotovi osnovno
bolezen, ki je vzrok za nespečnost.
Uspavala na zeliščni osnovi, ki jih lahko kupite v lekarni brez recepta so v obliki tablet, kapljic in čajnih mešanic. Navadno vsebujejo baldrijan ali zdravilno špajko in hmelj ali njune izvlečke.
Poleg baldrijana in hmelja pomirjevalno delujeta tudi melisa in
poprova meta, ki sta pogosto sestavini čajnih mešanic za pomirjanje. Pomirjevalno delujejo tudi cvetovi sivke.
Za boljši spanec pa je ključnega pomena tudi ureditev vaših
spalnih navad oziroma skrb za higieno spanja. Priporočljivo je,
da greste v posteljo vsak dan ob približno isti uri, da vsak dan
vstanete ob isti uri, tudi če ste ponoči slabo spali, da se izogibate pretirani telesni vadbi tik pred spanjem, pred spanjem
ne pijte kave in alkoholnih pijač, ne kadite. Spalnica naj ne bo
pretopla in prehrupna, izogibajte se tudi dremanju čez dan.
Mateja Kadilnik, mag.farm., Lekarna Vojnik.
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 4/95, 13. SEPTEMBRA 2013

OBČINA VOJNIK
1.
RAZPIS
Za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za
komunalne vode
2.
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2013
3.
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2013/2014
4.
PRAVILNIK O UPORABI TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
5.
Povzetek 22. seje Občinskega sveta občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik
(Ur. l. RS. št. 38/11) in na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/2007, 3/2013) objavlja:
RAZPIS
Za dodelitev sredstev finančnih pomoči in
vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih)
čistilnih naprav za komunalne vode
1.
PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav
za komunalne vode do 50 PE.
2.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih
naprav za komunalno odpadne vode na območju občine Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2013 v višini
do 20.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % vrednosti posamezne investicije oziroma največ do 2000 EUR,
b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo: fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Vojnik.
c) Pogoji
• Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih
naprav (UR. l. RS, št. 98/2007)
• Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod –
kanalizacije, d. o. o., Lava 2a, Celje.
• Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, mora biti
legalen.
• Ne velja za nove gradnje, velja samo za stanovanjske objekte, ki so bili zgrajeni pred 10. decembrom 2002.
• MKČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice Slovenije (Zbornica komunalnega gospodarstva).
• MKČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu razpisa
2013.
3. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisana dokumentacija bo na razpolago
od dneva objave javnega razpisa na tajništvu Občine Vojnik,
Keršova 8, Vojnik in na spletnih straneh Občine Vojnik (www.
vojnik.si) rubrika občina – javna naročila in razpisi.
4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave na
občinskem internetnem portalu Občine Vojnik.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na
naslov: Občina Vojnik, Referat za okolje in prostor ter komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik do 18. 11. 2013. Prijavni obrazec z
zahtevano dokumentacijo v zaprti ovojnici s prepisom »NE
ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE«. Upoštevale se
bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.
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5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vloge bo komisija obravnavala do 29. 11. 2013. Če vloga ne bo
popolna, bo prijavitelj v roku osem dni od odpiranja vlog pozvan, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v roku osem dni, bodo zavržene. Popolne vloge
bodo ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele
vloge z višjim številom točk.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
30. 12. 2013.
6. NADZOR IN SANKCIJE
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja
komisija ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na
podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je Občina upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo
moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila.
Občina Vojnik,
Referat za okolje in prostor ter komunalo
Merila za ocenjevanje vlog
DA

NE

1. Nepremičnina stoji na vodovarstvenem Območju

50

0

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh ali
več stanovanjskih objektov (PE)

30

0

3. Objekt za katerega se gradi MČN
je trajno poseljen.

30

0

Informacije v času uradnih ur
Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
Telefon: 78 00 626/ Tone Preložnik ali Boštjan Švab

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna
Občine Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12) objavlja
za leto 2013
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in
projektov drugih društev ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma pro-

jnik, 30 točk,
− projekti, ki predstavljajo aktivnosti društva in Občino Vojnik
navzven, 10 točk.

2. Vsebina sofinanciranja

Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v skladu
z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se
izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov
oziroma projektov, prispelih na javni razpis.

S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja vsebina:
− dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne spadajo
v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti;
− udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih,
medobčinskih prireditvah ali aktivnostih;
− izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju dejavnosti društva;
− prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo
drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
− drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko učinkoviti
in koristni za Občino Vojnik.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Vojnik,
− da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj
eno leto pred objavo razpisa,
− da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
− da imajo evidenco o članstvu,
− da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna
poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
− izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na javnih
nastopih na primeren način predstavljati Občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 2.100 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1.
Sredstva za redno dejavnost društva:
− izvedba zastavljenega programa v preteklem letu, 5 točk,
− izdelan program aktivnosti za tekoče leto, 5 točk,
− sodelovanje z drugimi društvi v kraju, 5 točk,
− število članov:
− 10-20 članov, 5 točk,
− nad 20 članov, 7 točk.
2.
Prireditve lokalnega značaja
− organizacija tradicionalne prireditve, 30 točk,
− sodelovanje na tradicionalni prireditvi, 10 točk,
− organizacija prireditve, 20 točk.
3.
Projekti društva:
− projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji
dejavnosti zastopa, 20 točk,
− projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za Občino Vo-

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti porabljena v letu 2013.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 18. 10. 2013. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko, ali jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.
ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si,
− dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu,
− natančen opis programov,
− poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem letu
− plan dela za leto 2013 in
− posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na prireditvah,
− dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2013«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi predloga na seji Odbora
za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v
času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejavnosti,
Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Vojnik, 27. 8. 2013
Številka: 1202-0001/2013-1	

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
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jektov drugih društev, ki ne spadajo na področje turizma,
kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga
društva).

URADNI DEL

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE
ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2013/2014
Občina Vojnik vabi športna društva, klube, rekreacijske skupine in druge oblike skupin , ki delujejo na športnem področju,
da si za svojo dejavnost, v sezoni 2013/2014, zagotovite termin
v telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Vabimo vas, da predložite izpolnjeno vlogo za uporabo oziroma
najem (Vloga za uporabo oziroma najem prostora telovadnice
OŠ Vojnik - Priloga 1), ki so namenjeni športnim dejavnostim
(igranju rokometa, košarke, odbojke, badmintona in različni
drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji). Telovadnica je opremljena tudi s sodobno zasnovano plezalno steno namenjeno
športnemu plezanju.
Telovadnica sodi med najnovejše in najsodobnejše javne
športne objekte v Sloveniji. Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan, tako da se v njih lahko prirejajo
tudi večje športne prireditve in tekmovanja ter družabne in
kulturne prireditve.
SEZNAM PROSTOROV POVRŠIN NAMENJENE UPORABI
IN CENIK ZA NAJEM
1. ŠPORTNA IN DRUGA DRUŠTVA ALI ZVEZA DRUŠTEV S
SEDEŽEM V OBČINI VOJNIK
Uporabo telovadnice se iz proračuna Občine Vojnik sofinancira
vsem društvom oziroma klubom s sedežem v občini Vojnik, ki
izpolnjujejo pogoje 19. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
31/2013 – Priloga 2).
2. DRUŠTVA, KLUBI, SKUPINE IN DRUGE PRAVNE TER
FIZIČNE OSEBE
POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica

48,00

2/3 telovadnice

32,00

1/3 telovadnice

18,00

umetna plezalna stena + 1/3 telovadnice

24,00

REKREACIJA – 1 X 2 uri/teden:
POVRŠINA: 1/3 telovadnice

CENA (v EUR/sezono od
1.10.2013 do 30.6.2014)

društva, klubi, skupine in druge
550,00
pravne ter fizične osebe
3. ŠPORTNA TEKMOVANJA
Uporabo telovadnice za ŠPORTNA TEKMOVANJA se iz
proračuna Občine Vojnik sofinancira vsem društvom oziroma
klubom s sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19.
člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2013 – Priloga 2).
Najem telovadnice za vsako tekmo zajema najem celotne
površine, najem dveh garderob s tuši ter možnost uporabe
sanitarij. Najem zajema tudi delovanje semaforjev, ozvočenja,
tribun, postavitev zapisnikarskih miz in stolov, možnost priklopa na internet in garderobo za sodnika.
ŠPORTNA DRUŠTVA, KLUBI, SKUPINE IN DRUGE PRAVNE
TER FIZIČNE OSEBE:
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POVRŠINA: cela telovadnica

CENA (v EUR/uro)

dečki in deklice

50,00

mladinci

60,00

člani

70,00

DODATNI NAJEM POSAMEZNIH
PROSTOROV IN OPREME:

CENA (v EUR/uro)

garderoba ali kabinet + tuši

4,00

semafor

4,00

ozvočenje

8,00

tribuna

6,00

NAJEM TELOVADNICE ZA KOMERCIALNE
NAMENE OZIROMAPRIREDITVE:

CENA (v EUR/dan)

cela telovadnica

600,00

2/3 telovadnice

500,00

1/3 telovadnice

400,00

Ostale informacije o najemu:
• telovadnico pripravi upravljavec;
• cena za komercialni najem telovadnice oziroma prireditve je
izhodiščna in je izračunana za primer minimalne obremenitve;
• cena se lahko spreminja glede na povečano obremenitev, na
posebne karakteristike prireditve, zahtevnosti prireditve in druge
parametre, ki bi lahko vplivali na obračun najemnine telovadnice;
• cena se določi individualno za vsakega najemnika posebej v »Pogodbi o najemu telovadnice« in ne sme biti nižja od izhodiščne.
Opomba:
*DDV je vključen v ceno.
*Cenik je informativnega značaja, dokončno bo cenik potrdil
občinski svet Občine Vojnik na svoji redni septembrski seji.
ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:
Izpolnjene vloge za prijavo (Vloga za uporabo oziroma najem
prostora telovadnice OŠ Vojnik - Priloga 1) na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslovu: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, najkasneje do
25.9.2013 s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OŠ VOJNIK«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Do 30.09.2013 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini oz.
zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo prijavljeni termini prekrivali, bomo do 2.10.2013 termine uskladili in
nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi oz. najemu. Telovadnica bo predvidoma v uporabi od 7.10.2013.
POGOJI IN PRIPRAVA URNIKOV:
V skladu s 3. in 4. Členom Pravilnika o uporabi telovadnice
Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
31/2013) imajo pri najemu prostorov telovadnice v uporabo
prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
a) vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega programa redne šolske športne vzgoje:
• redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik,
• interesna dejavnosti Osnovne šole Vojnik,

b) športna in druga društva ali zveza društev s sedežem v
Občini Vojnik:
• program, vključen v občinski letni program športa,
• razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje društev),
• večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini,
• funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost
športne panoge.
c) drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
• interesna športna vzgoja otrok in mladine,
• programi športnih društev in drugih izvajalcev,
• športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport,
• vrhunski šport mladih,
• šport invalidov,
• kakovostni šport,
• športna dejavnost študentov,
• športna rekreacija.

d) izvajalci športnih in drugih prireditev.
Če na podlagi tega razpisa, ne bodo vsi termini, zasedeni bo
Občina Vojnik sprejemala vloge za zasedbo le-teh do zapolnitve terminov.
KONTAKT IN INFORMACIJE:
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik
Kontaktna oseba:
Urban Podergajs
GSM: 031 327 160
E. pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com
Spletna stran: http://www.vojnik.si in http://sport.vojnik.si
Vojnik, 27.08.2013

Benedikt Podergajs
ŽUPAN

PRILOGI:
1. VLOGA ZA UPORABO OZIROMA NAJEM PROSTORA TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK (Vloga bo na voljo v tajništvu
Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave dalje ali na
internetnih straneh http://www.vojnik.si in http://sport.vojnik.si).
2. PRAVILNIK O UPORABI TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2013).

VLOGA ZA UPORABO OZIROMA NAJEM PROSTORA TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
DRUŠTVO/KLUB/SKUPINA/POSAMEZNIK:
(naziv oz. ime in priimek, naslov)
POVRŠINA TELOVADNICE: (cela telovadnica, 1/3, 2,/3)
opomba: 1/3 telovadnice je primerljiva s površina celotne
stare telovadnice – cca. 340 m2 vadbene površine
NAMEN RABE(naziv dejavnosti):
ŽELENI TERMIN (dan in ura):
ČAS UPORABE (1 ura - 60 min):
Točen naziv:
Naslov:
PODATKI O PLAČNIKU:
Davčna številka/ID za DDV:
Davčni zavezanec (da/ne):
Ime in priimek:
Telefon, gsm:
KONTAKTNA OSEBA UPORABNIKA OZIROMA
Elektronski naslov:
PREDSTAVNIK ZA UREJANJE OPERATIVNIH VPRAŠANJ:
Ime in priimek:
Naslov:
ODGOVORNA OSEBA UPORABNIKA
OZIROMA NAJEMNIKA:
Telefon, GSM:
OPOMBE:
Če ima uporabnik več sekcij, je potrebno izpolniti vlogo za vsako sekcijo posebej.
Če je plačnik pravna oseba, je potrebno obvezno priložiti potrdilo o registraciji in identifikacijsko številko za DDV.
Pred podpisom pogodbe za uporabo oz. najem telovadnice se bodo termini usklajevali na podlagi podane vloge, v skladu s Pravilnikom o uporabi
telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2013).
Izpolnjene vloge za prijavo na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslovu: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212
Vojnik, najkasneje do 25. 9. 2013 s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA UPORABO OZIROMA NAJEM TELOVADNICE OŠ VOJNIK«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

Datum: _____________________ Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: __________________________________________
Žig (v kolikor poslujete z žigom)
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• redna športna vzgoja drugih vzgojno izobraževalnih ali
vzgojno varstvenih zavodov v občini Vojnik,
• interesne dejavnosti drugih vzgojno izobraževalnih ali vzgojno varstvenih zavodov v občini Vojnik,
• občinski programi.

URADNI DEL

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 38/2011) ter 3. in 21. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01–ZSDP, 110/02–ZGO-1 in
15/03–ZOPA) je Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni
seji dne 30. 7. 2013 sprejel
PRAVILNIK
O UPORABI TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
I. Splošne določbe
1. člen

Pravilnik o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik v občini
Vojnik (v nadaljevanju pravilnik) ureja uporabo telovadnice
Osnovne šole Vojnik (v nadaljevanju telovadnica), ki je v lasti
občine Vojnik (v nadaljevanju Občina).
Občina daje telovadnico v upravljanje in uporabo Osnovni
šoli Vojnik za čas in namen pouka redne športne vzgoje in
interesnih dejavnosti, praviloma do 15 ure. V popoldanskem
času Občina daje telovadnico v upravljanje upravljavcu.
Občina je lahko hkrati tudi upravljavec telovadnice. Upravljavec daje telovadnico v uporabo drugim uporabnikom v skladu
s sprejetim programom dela in urnikom zasedenosti telovadnice, ki je lahko v uporabi do 22. ure.

•
•
•
•

šport invalidov,
kakovostni šport,
športna dejavnost študentov,
športna rekreacija.

d) izvajalci športnih in drugih prireditev.
4. člen

Pri pripravi urnika mora upravljavec pri uporabnikih, ki so izvajalci letnega programa športa, upoštevati naslednji vrstni red
programov:
a) redna športna vzgoja in interesne dejavnosti šolskih
otrok,
b) redna športna vzgoja in interesne dejavnosti predšolskih
otrok,
c) športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
d) interesna športna vzgoja mladine,
e) kakovostni in vrhunski šport,
f) šport invalidov in
g) športna rekreacija.
III. Pogoji in merila uporabe telovadnice

2. člen

V telovadnici se izvajajo naslednje dejavnosti:
• vzgojno-izobraževalna dejavnost v skladu z Zakonom o osnovi šoli in letnim delovnim načrtom,
• športne aktivnosti,
• športne prireditve in
• druge prireditve.
II. Prednostna uporaba telovadnice
3. člen

Upravljavec telovadnice mora pri pripravi urnika upoštevati
naslednji vrstni red uporabnikov:
a) vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega programa redne šolske športne vzgoje:
• redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik,
• interesna dejavnosti Osnovne šole Vojnik,
• redna športna vzgoja drugih vzgojno izobraževalnih ali
vzgojno varstvenih zavodov v občini Vojnik,
• interesne dejavnosti drugih vzgojno izobraževalnih ali vzgojno varstvenih zavodov v občini Vojnik,
• občinski programi.
b) športna in druga društva ali zveza društev s sedežem v
Občini Vojnik:
• program, vključen v občinski letni program športa,
• razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje društev),
• večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini,
• funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost
športne panoge.
c) drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
• interesna športna vzgoja otrok in mladine,
• programi športnih društev in drugih izvajalcev,
• športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport,
• vrhunski šport mladih,
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5. člen

Predloge uporabnikov za uporabo telovadnice zbere upravljavec enkrat letno na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se vsako leto v mesecu juniju objavi na uradni spletni strani občine Vojnik, oglasnih mestih telovadnice in v občinskem glasilu občine
Vojnik – Ogledalo (v nadaljevanju občinsko glasilo).
Urnik koriščenja telovadnice za izvedbo obveznega programa
šolske športne vzgoje predložijo vzgojno-izobraževalni zavodi
upravljavcu do 31. avgusta tekočega leta. Celoten urnik vadbe v telovadnici pripravi upravljavec v sodelovanju z izvajalci
športnih programov.
6. člen

Pri razporeditvi ur upravljavec upošteva prednostno uporabo
iz 3. in 4. člena pravilnika. Uporabnikom, ki so izvajalci letnega
programa športa, upravljavec zagotovi ure v telovadnici v obsegu, ki jih le-ti pridobijo na javnem razpisu.
Pri pripravi urnika upravljavec upošteva urnik, po katerem poteka obvezen program šolske športne vzgoje, in skuša zagotoviti, da se programi športne vzgoje otrok zaključijo do 19. ure.
Ure se izvajalcem letnega programa športa praviloma razdeli
od ponedeljka do petka, dodeli se jih lahko tudi v soboto in nedeljo, v kolikor to izhaja iz potrebe športne panoge ali se med
tednom ne more zagotoviti zadostnega števila ur.
Izvajalci letnega programa športa, društva in klubi uporabljajo telovadnico za vadbo in tekmovanja v skladu s svojim
programom in dogovorom z upravljavcem tudi ob sobotah,
nedeljah in izjemoma praznikih ter v času šolskih in letnih
počitnicah. Po potrebi se za takšen način uporabe telovadnice
z upravljavcem lahko dogovorijo tudi drugi uporabniki.
Praviloma se lahko telovadnica za izven šolsko športno dejavnost uporablja do 22.00 oziroma v skladu s sprejetim urnikom.
V primeru, da v soboto ali nedeljo v telovadnici potekajo prireditve (športne, kulturne, zabavne, humanitarne …), imajo le
te prednost pred dejavnostjo, ki je opredeljena z urnikom.

8. člen

Upravljavec mora zagotoviti osebo, ki bo skrbela za pravilno
uporabo skladno s tem pravilnikom in hišnem redom telovadnice. V primeru škode, povzročene na objektu ali opremi v času
uporabe, odgovarja uporabnik.
9. člen

Upravljavec vodi posebno mesečno evidenco o uporabnikih
telovadnice. Iz evidence mora biti razvidno:
• naziv uporabnika,
• vrsta uporabnika iz 3. člena tega pravilnika,
• obseg uporabe objekta posameznega uporabnika po posameznih objektih oziroma delih objekta,
• ugotovljena škoda v objektu ali na opremi ob pričetku vadbe ali nastala v času vadbe in
• odgovorna oseba uporabnika.
Osnovna šola Vojnik posreduje lastniku ali upravljavcu
poročilo o terminski uporabi telovadnice dvakrat letno, ob
koncu šolskega leta (do 15. julija) in ob koncu koledarskega
leta (do 15. januarja).
Upravljavec je dolžan lastniku vsako leto do 31. januarja oddati letno poročilo za preteklo leto o obsegu koriščenja ur v
telovadnici po posameznih uporabnikih.
IV. Medsebojno razmerje med upravljavcem in uporabniki
10. člen

Uporabniki telovadnice z upravljavcem sklenejo letne pogodbe o uporabi, ki določa:
• odgovorno osebo uporabnika,
• obdobje in termini uporabe telovadnice,
• obseg in urnik uporabe posameznih površine objekta,
• višino uporabnine za uporabo objekta,
• predčasno prekinitev pogodbe,
• druge medsebojne obveznosti.

• dan in ura uporabe,
• program in število udeležencev na vadbi,
• ugotovljena škoda v objektu ali na opremi ob pričetku vadbe ali nastala v času vadbe in
• odgovorna oseba uporabnika v času vadbe.
Evidenco števila ur uporabe telovadnice vodi upravljavec.
14. člen

Uporabnik lahko uporablja telovadnico v skladu z urnikom le
za programe, opredeljene v pogodbi. Uporabnik lahko spremeni urnik uporabe telovadnice za posamezne programe
samo znotraj s pogodbo o opredeljenih urah in v okviru
dodeljenih terminov. O spremembi mora pisno ali na uradni
e-naslov obvestiti upravljavca najmanj 8 dni pred želeno uveljavitvijo spremenjenega urnika.
V primeru, da uporabnik, ki je izvajalec letnega programa
športa, zlorabi dodeljeni prostor v telovadnici in termin uporablja za izvajanje programov, ki niso opredeljeni v pogodbi ali
ga odda v podnajem, bo na prvem naslednjem javnem razpisu
Občine za uporabo telovadnice zavrnjen.
15. člen

Uporabnik lahko upravljavcu odpove uporabo najmanj 8 dni
pred dnem, ko telovadnice ne bo uporabljal. O odpovedi termina mora uporabnik obvestiti upravljavca na njegov uradni
e-naslov najkasneje v 8 dneh pred terminom, ko termina ne
bo uporabljal.
V primeru odpovedi termina s strani uporabnika upravljavec ni
dolžan zagotoviti nadomestnega termina.
V kolikor uporabnik termina ne odpove v skladu s prvim
odstavkom, se šteje, da je bil termin uporabljen v skladu z
urnikom.
16. člen

O prostih terminih, ki niso zapolnjeni na podlagi javnega
poziva, upravljavec obvešča zainteresirano javnost z objavo na
uradni spletni strani občine Vojnik, oglasnih mestih telovadnice in občinskem glasilu.
17. člen

11. člen

Upravljavec je dolžan uporabnikom dati v uporabo telovadnico in vgrajene naprave v stanju, ki zagotavlja varno uporabo.
12. člen

Upravljavec mora uporabniku v terminu, opredeljenem s pogodbo, zagotoviti nemoten dostop in uporabo telovadnice. V
primeru, da uporaba v določenem terminu ni mogoča, mora
upravljavec obvestiti uporabnika na njegov uradni e-naslov
najkasneje v 5 dneh pred terminom, ko uporaba po urniku ni
mogoča.
Za odpadle termine po urniku med ponedeljkom in petkom,
upravljavec uporabniku, izvajalcu letnega programa športa ni
dolžan zagotoviti nadomestnega termina do poteka sklenjene
pogodbe o uporabi telovadnice.
13. člen

Uporabniki telovadnice so dolžni uporabljati telovadnico v
skladu s tem pravilnikom in hišnim redom.
Uporabnik je dolžan redno po zaključku vadbene enote izpolniti evidenco o prisotnosti v telovadnici na obrazcu, ki ga
predpiše upravljavec. Iz obrazca mora biti razvidno naslednje:
• ime uporabnika,

Za potrebe organizacije prireditev mora zainteresirani organizator prireditve podati pisno vlogo za uporabo telovadnice
najmanj 30 dni pred dnevom izvedbe prireditve.
Za športna tekmovanja, mora organizator podati upravljavcu
razpored tekmovanj do 20. v mesecu za naslednji mesec. V
primeru spremembe termina tekmovanja, do katerega pride
v času trajanja ligaškega tekmovanja, mora organizator o tem
obvestiti upravljavca telovadnice najmanj 3 dni pred dnem, ko
naj bi se tekmovanje izvedlo. Upravljavec odobri spremembo
v primeru, da telovadnica v spremenjenem terminu ni zasedena oziroma zagotovi prosti termin v skladu z dogovorom z
ostalimi uporabniki.
18. člen

Za izvedbo prireditve v telovadnici upravljavec in organizator
prireditve podpišeta pogodbo, v kateri uredita medsebojne
obveznosti.
Organizator prireditve in upravljavec objekta morata pri organizaciji prireditve upoštevati vsa zakonska določila, ki mu jih
nalagajo Zakon o javnih zbiranjih, podzakonski akti in zakoni,
ki urejajo področje, na katerega se prireditev nanaša.
V. Uporabnina
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7. člen

Veljaven urnik uporabe telovadnice je javno objavljen na uradni spletni strani Občine Vojnik in oglasnih mestih telovadnice.

URADNI DEL

19. člen

Uporabnina za uporabo telovadnice se obračunava v skladu z
veljavnim cenikom, ki ga sprejme in spreminja občinski svet.
Veljaven cenik uporabe telovadnice se objavi na uradni spletni
strani Občine Vojnik in oglasnih mestih telovadnice.
Uporabo telovadnice se iz proračuna Občine Vojnik sofinancira
vsem društvom oziroma klubom s sedežem v občini Vojnik, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) kandidirajo na razpisu, ki ga objavi občina Vojnik za sofinanciranje programov športa,
b) organizirano izvajajo vadbo športne vzgoje za otroke in
mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
c) tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih
športnih zvez.
Uporabo telovadnice se iz proračuna Občine Vojnik sofinancira
tudi vsem društvom oziroma klubom s sedežem v občini Vojnik, ki se pripravljajo na državna in med državna tekmovanja.
20. člen

Sredstva iz uporabnin za telovadnico so prihodek lastnika ali
upravljavca in se vodijo na posebnem kontu. Sredstva so namenjena kritju stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja
telovadnice.
VI. Zavarovanje odgovornosti
21. člen

Za zavarovanje izvajanja svojih programov in vseh svojih
udeležencev mora poskrbeti uporabnik.

Povzetek 22. seje Občinskega sveta
občine Vojnik
Občinski svet občine Vojnik je na 22. redni seji dne 27. 6. 2013
• potrdil zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;
• sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik;
• sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnih podjetij;
• sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi v javnem podjetju Simbio, d. o. o.;
• sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, d. o.
o.;
• sprejel sklep, da Občina Vojnik brezplačno odsvoji investicijo »Vodovod za zaselek Brdce«, št. projekta 63/2012 Savinja projekt Žalec;
• imenoval 5-člansko komisijo za pripravo razpisa in izbor
koncesionarja za podelitev koncesije za pokopališča v
Občini Vojnik v sestavi: Marinka Jevšenak, Slavko Jezernik,
Dušan Horvat, Mojca Skale in Tanja Golec Prevoršek;
• sprejel sklep o razrešitvi Andreje Štravs kot članice
Uredniškega odbora javnega glasila občine Vojnik Ogledalo in imenoval novo članico Leo Sreš iz Nove Cerkve;
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VII. Vzdrževanje, priprava in čiščenje telovadnice
22. člen

Za vzdrževanje, pripravo in čiščenje telovadnice skleneta lastnik in Osnovna šola Vojnik poseben dogovor.
VIII. Reševanje sporov
23. člen

O spornih zadevah glede prednostnega vrstnega reda uporabe in uporabnine odloča Odbor za družbene dejavnosti
Občine Vojnik, če pa to ne bo mogoče, pa župan občine Vojnik.
Pogodbeni stranki bosta spore glede povzročene škode na
objektu in opremi ter drugih spornih zadevah reševali sporazumno. Če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen

Javni razpis za uporabo telovadnice za leto 2013/2014 bo objavljen na uradni spletni strani Občine Vojnik in na oglasni deski
na občini Vojnik, v mesecu avgustu.
25. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.

Številka: 671-0003/2013-1
Vojnik, dne 30. 7. 2013

Benedikt Podergajs, župan
Občina Vojnik

• sprejel sklep o razrešitvi Petra Žureja kot člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vojnik
in imenoval novega člana Branka Dragarja iz Laškega kot
predstavnika OŠ Frankolovo;
• sprejel sklep, da podpira uvedbo subvencioniranega plačevanja položnic občanom občine Vojnik. Pri
najugodnejšem zunanjem ponudniku teh storitev naj
občinska uprava preveri možnost plačevanja položnic tako,
da bi občani sami plačevali položnice po ceni 0,35 EUR za
položnico. Če takšen dogovor ni možen, naj občinska uprava
preveri možnost plačevanja položnic tako, da Občina Vojnik
sofinancira del plačila, preostali del do vrednosti 0, 35 EUR pa
plača občan sam. Dokončna odločitev bo sprejeta na naslednji seji Občinskega sveta;
• sprejel informacijo o vmesnem poročilu za projekt Poslovno obrtna conan Arclin;
• sprejel Odlok o mladini v občini Vojnik;
• sprejel dopolnitveni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2013.


Tanja Golec Prevoršek

Če je človek pri dvajsetih še ves negotov in postopa na razpotju, ki ga bo povleklo bodisi v eno ali drugo
smer, pa 20 let za društva pomeni že določeno zrelost in resnost. Čeprav gre za ljubiteljsko dejavnost, pa jo
Štajerski rogisti jemljejo zelo profesionalno, z rednimi vajami in dodelanimi nastopi.
Prvih 20 …

Kljub družinskim in službenim obveznostnim jim za ‘pihanje’
v rogove ne zmanjka motivacije. Njihov trud pa je poplačan
tako s prepoznavnostjo v domovini in v zamejstvu, pa tudi s
paleto najvišjih priznanj (zlati rog) z vsakoletnih nacionalnih in
mednarodnih tekmovanj rogistov.
Aprila 2013 so tako s slavnostnim koncertom zaznamovali
častitljivo obletnico. V skoraj 2-urnem programu so občinstvo
popeljali v bogato zakladnico lovske glasbe, slovesnost pa so
popestrile še nekatere druge slovenske skupine lovskih rogistov in pevcev: Domžalski rogisti, Ansambel klateži, Celjski oktet, Križevski rogisti, Ta pravi gasilci, Lovski pevski zbor Škale
in Prekmurski rogisti. Štajerskim rogistom sta ob zavidljivem
jubileju čestitala tudi župan občine Vojnik Benedikt Podergajs
in predstavnik Lovske zveze Slovenije.
Štajerski rogisti, ki so Slovenijo v 20 letih prepotovali po dolgem
in počez, obenem pa tudi dobršen del Evrope, so, kot so dokazali na slavnostnem koncertu v večnamenski dvorani v Novi
Cerkvi, mojstri igranja na rogove, so pa tudi pionirji, ki so igranje
v izvedbi ES (z velikimi lovskimi rogovi) uvedli v Slovenijo.

Brez Vikija ne bi šlo,
nepogrešljiv pa je vsak član …

Gonilna sila rogistov je Viktor Kovač, ki ima poleg Darka Piliha največ zaslug za ustanovitev KUD Štajerski rogisti aprila
1993. Viki je srce in glava te umetniške skupine, tisti, ki priganja na vaje, in tisti, ki je po nastopu ponosen na svoje rogiste.
Umetniški vodja je že nekaj let njegov vnuk Jan Kovač.
Skozi številne prigode na vajah in nastopih je nastalo za debelo knjigo smešnih prigod in anekdot, med člani Štajerskih
rogistov in njihovimi zvestimi podporniki pa so se stkale goste
prijateljske vezi. In v duhu nenehnega kroga vaj in nastopov,
morda zaradi odsotnosti doma kdaj tudi hudih besed, pred-

vsem pa razumevanja njihovih žena in partneric, Štajerskih rogisti ustvarjajo že 2 desetletji.

Rogisti s podmladkom …

S svojo glasbo povsod, kamor so povabljeni, razveseljujejo, in se,
kot je tradicija lovcev že od nekdaj, kulturno udejstvujejo. V Sloveniji je na področju lovskih pevskih sestavov in rogistov v več kot
30 skupinah okoli 400 ljudi, poleg Štajerskih rogistov pa v izvedbi
ES, torej na velikih lovskih rogovih, igra peščica skupin.
Prvič so se pomladili pred več kot desetletjem, ko so pridobili za
igranje na rogove nekaj mladeničev, članstvo pa se je povečalo
tudi nedavno z mladimi fanti, ki se tudi vsi izobražujejo v glasbeni
šoli. Tako lahko brez težav sestavijo okrnjen sestav, s katerim pa
že lahko uspešno nastopajo na različnih priložnosti: ob številnih
veselih dogodkih in tudi žalostnih, ki tkejo življenje.

Zahvale in želje …

Ob jubileju so se rogisti še posebej zahvalili matični Občini
Vojnik, ki ima posluh za njihovo ljubiteljsko dejavnost in jim
je vedno v pomoč, pozabili niso niti na žene in partnerice, ki
marsikdaj potrpijo, ko imajo rogisti nastope, ter staršem mladih rogistov, saj svoje otroke nesebično podpirajo pri njihovi
ljubiteljski strasti.
Želje Štajerskih rogistov za nadaljnja leta so predvsem, da bi
‘stari’ člani vztrajali, hkrati pa, da bi negovali ljubezen do te
posebne zvrsti glasbe tudi pri ‘svežih’ članih. Seveda pa se
spogledujejo tudi z mislijo, da bi spet kmalu lahko pokazali še
kakšne druge, ne le glasbene sposobnosti na mednarodnem
tekmovanju rogistov, ki bi ga spet odmevno in brezhibno pripravili v naši občini.
Ana-Marija Bosak
Foto J. Vovk
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20. jubilej Štajerskih rogistov
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Poletje 2013 Moškega pevskega
zbora KUD France Prešeren Vojnik
Ko se letni čas prevesi v poletje, pridejo na spored dela našega sestava, tj. Moškega pevskega zbora KUD
France Prešeren Vojnik, poletne počitnice. Vendar letošnje poletje kljub vročini in dopustom, morju,
hribom in še čim pevci nismo počivali.
15. junija smo si privoščili zasluženi zaključni izlet ob koncu pevske
sezone v mestece Prezid v Gorskem Kotarju na Hrvaškem. Tja smo
se odpravili na povabilo naše prijateljice in predsednice društva
Milke Ožbolt in sodelovali v kulturnem programu, kjer je sodelovalo 14 skupin iz Slovenije in Hrvaške. Prireditev so poimenovali
“KONCERT PRIJATELJSTVA –S PESMIJO BREZ MEJA”, bil pa je
del priprav na vstop v EU, ki se je sosedi Hrvaški zgodil 1. julija. V
programu smo zapeli 3 pesmi, potem pa smo se v spremstvu gospoda Ožbolta odpravili na potep po zanimivi neokrnjeni okolici
tamkajšnjih krajev, vse do občinskega središča ČABAR, kjer so nam
prijazno odprli tudi muzej in muzejske zbirke kraja, okolice, raznih
obrti in etnoloških zbirk. Ob vrnitvi iz teh ogledov smo sodelovali
še v cerkvi sv. Vida v programu, ki so ga pripravili osnovnošolci ter
operna pevka iz Cerknice. Zapeli smo več pesmi iz našega bogatega repertoarja, tudi sakralne glasbe, in dodali naš prispevek v njihovem prizadevanju za lepše in bogatejše odnose med narodi.
Mesec dni zatem smo se zopet sestali na vajah, kajti 21. julija smo, kot že tolikokrat, dodali naše petje pri maši za vse
žrtve fašističnega terorja pri spomeniku na hribu Komelj nad
Pliberkom, kjer je pri domačiji Apovnikovih padla Domnova četa,
v kateri je se je bojeval tudi naš žal že pokojni Jurij Bojanovič. Po
maši pa smo zapeli še v kulturnem programu, ki ga pripravijo
ob tej spominski slovesnosti, ki je letos potekala že 34. zapored.
Sledil je miting in druženje do odhoda. Mi smo si tokrat ponovno dovolili obiskati našega rojaka mag. Tončija Vriska, župnika
v Črni na Koroškem. V cerkvi sv. Ožbolta, kjer župnikuje, smo
njemu in tudi sebi za dušo zapeli nekaj pesmi in se potem
zadržali v prijetnem druženju in pogovoru z njim. Vedno je vesel in rad sprejema v goste znance iz njegove rojstne župnije.
Hvaležni za lep in prijazen dan smo se vrnili na svoje domove.
Da pa počitnice le ne bi bile predolge, smo se že 5. ,7. in 12.
avgusta zopet srečevali na vajah in se pripravljali za poseben
nastop na predvečer Velikega šmarna na Ptujski Gori.

V sredo, 14. avgusta, smo se pozno popoldne odpravili na pot
in ob 19. uri sodelovali v molitveni uri s petjem. Zapeli smo več
Marijinih pesmi, zatem je sledila slovesna maša, ki jo je vodil dr.
Stanislav Lipovšek, sedaj apostolski administrator Mariborske
nadškofije. To je bilo naključje, da smo se srečali prav pri Gorski
Mariji na predvečer njenega največjega praznika. Skupaj smo
po maši odpeli še pete litanije in med njimi peli Slomškovo pesem O Marija, naša nada. Po procesiji se je množica romarjev
in častilcev vrnila v cerkev. Ob prižganih svečah je sledilo petje
pesmi Zvonovi zvonijo, premilo pojo. Ves čas so bili dogodki med
sabo povezani v čudovito in veličastno romarsko pobožnost in
zahvalo Mariji, ki vse sprejema pod svoj plašč. Sledilo je bedenje
in množica je še vedno vztrajala v cerkvi in prisluhnila našemu
petju. Tako smo zapeli še 4 pesmi in upam si trditi, da smo ustvarili njim in tudi sebi večer, ki se ga ne pozabi. Ostali so vtisi in
misel, da smo sebi za svojo dušo in ljudem v veselje izpolnili naše
osnovno poslanstvo. Koristili smo svoje talente in jih podarili
patru Janezu, rektorju bazilike, in tudi materi Mariji, ki nas je vse
zbrala pod svojim veličastnim plaščem, pod katerim je prostor za
vsakega, ki v srcu dobro misli.
Zdaj smo na počitnicah in še bomo vse tja do začetka oktobra,
ko se prične nova kulturna in pevska sezona, našemu zboru bo
že 78. zapored. Hitro se nam približuje okrogla 80. obletnica,
ko bomo ta visok jubilej dostojno in svečano proslavili skupaj z
vami, naši dragi prijatelji, podporniki in ljubitelji petja.
V novi sezoni se nam morda priključi kakšen nov mlad pevec,
da se zbor pomladi in dočaka 80-letnico, zato vabimo v svoje
vrste mlade pevce, ki si želijo sodelovanja.
Informacije dobite na GSM –Franci Korošec –041 478797, ali na
francisek.korosec@gmail.com
Franci Korošec, predsednik zbora
Foto: J. Vovk
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Socka pleše, poje in igra
Kot vsako leto, je tudi v letošnjem letu uspela že tradicionalna prireditev Socka poje, pleše in igra 2013.
Zaplesala je folklorna skupina, zaigrali so ansambli, navdušili pa so tudi otroci podružnične šole v Socki.
Hrane in pijače je bilo v izobilju, pa tudi vreme je služilo.
Tokrat vam želimo predstaviti zgodovino graščine Socka, z namenom, da spoznate tudi to plat, ki se omenja že od davnega
1403. leta.

Več o tem pa Ivica Švab, sicer tajnica KD Socka:

Verjetno je danes edinstvena priložnost, da vsi skupaj,
predvsem pa mlajši rod izve zgodovino tega starodavnega dvorca Socka, ki za svojimi grajskimi vrati in debelimi
zidovi skriva davno zgodovino, čuva mnogo skrivnosti,
razočaranj, bolečin in romantičnih ljubezni.
V srednjem veku so pričeli zidati dvorce na ravnini blizu naselij,
za razliko od gradov, ki so stali na strmih hribih in pečinah. Iz
tega obdobja izvira tudi dvorec Socka, imenovan EINöD, uporablja pa se tudi termin GRAŠČINA, to je utrjena, z obzidjem
obdana grajska stavba na podeželju, kjer je v obzidje vpeta
kapela, ob kateri je vhod na grajsko dvorišče. Dvorec Socka
se v pisnih virih prvič navaja že davnega leta 1403. Nakar je
graščina Socka še spreminjala svojo prvotno podobo, romala
iz roda v rod, se podedovala in prodajala, vendar je bilo skozi
vso zgodovino večina njenih lastnikov (grofov) tujcev.
V času pred drugo svetovno vojno je bil dvorec Socka s
pripadajočo zemljo, vrtovi, drevoredom in parkom v lasti
Angleža - grofa Walterja Dickina, ki je dvorec v letih 1909–1912
popolnoma obnovil v razkošno in udobno bivališče za prijetno
grajsko življenje svoje družine. Po njegovi smrti leta 1934 so z
dvorcem upravljali njegovi nasledniki. V tem času je graščina
Socka dajala pomemben vir zaslužka veliki večini Sočanov, ki
so bili tukaj v službi.
Člani družine Dickin so bili dobri ljudje, če so le mogli, so pomagali vsakemu, zlasti revežem. Mnogi starejši domačini se
verjetno še spominjajo otrok zadnjega lastnika, grofa Walterja DICKINA. To so bili: sinova Werner in Herbert ter hči Marta, poročena Hirt (drugič Zanggar), s hčerko Renato Hirt, roj.
leta 1933, in sinom Francem ml. Zanggarjem –roj. leta 1940.
Družina se je po vojni odselila na Dunaj in se ni nikoli več vrnila.
Po denacionalizaciji leta 1945 je deloval v graščini Socka kra-

Glasbena skupina Vrajeva peč

V imenu Občine je prisotne pozdravila Mojca Skale, direktorica
vojniške občinske uprave.

jevni ljudski odbor, odvijale so se kulturne prireditve –med
njimi igra »Miklova Zala« in druge. Mnogi stanovalci so v njem
našli dom in streho nad glavo, in ne nazadnje, vse od leta 1945
do leta 1996 je bila za temi zidovi podružnica Osnovne šole
Vojnik. Tako je šlo skozi ta grajska vrata kar 51 generacij sočkih
otrok, ki so/smo poznali marsikatero zanimivost in skrivnost
te stare graščine, zato jo tudi večkrat imenujemo kar »naša
graščina«.
V zadnjem času smo priča vse hitrejšemu propadanju
dvorca, medtem ko je še pred drugo svetovno vojno v
njem potekalo pravo grajsko življenje. Pred nadaljnjim
propadanjem naj bi jo rešil in poskrbel za njeno svetlo prihodnost g. Jože Resman iz Domžal, ki je v letošnjem letu
postal novi lastnik graščine Socka.
Želimo mu, da za temi grajskimi vrati ostane skrita davna
preteklost, vendar naj pripoveduje novo pisano prihodnost. Želimo mu, da bi dal nove vsebine dvorcu, tako da bi
graščina Socka še naprej živela in dihala s krajem.
J. Vovk
Foto: J. Vovk

Foklorna skupina iz Socke
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Pozdravljeni,
občani občine Vojnik!
Kot že veste, je pred pol leta znova začel delovati
harmonikarski orkester KUD Vojnik pod vodstvom Staneta
Mikole. Lahko se pohvalimo s številnimi nastopi, med
drugim tudi v Avstriji.

Petra Božnik iz Lemberga igra na harmoniko.

V nedeljo, 21. julija, pa smo nastopili na srečanju harmonikarjev na
Bledu. Bilo nas je okrog 500 in smo skupaj zaigrali skladbo OTOČEK
sredi jezera. Razvrščeni smo bili okrog jezera nekje na razdalji 2-3
metre, tako da smo se tudi slišali med sabo. Bilo je tako čudovito,
da bodo ponovili naslednje leto. Slovenci sploh ne vemo, kakšne
lepote imamo, slišati toliko harmonik ob prečudovitem jezeru ob
pogledu na Blejski grad in otok ... Nepozabno!

v popolni zasedbi. Z veliko veselja in ljubezni do glasbe iz
instrumentov izvabljajo irske zvoke in se pridno vsak iz svojega
konca vsaj enkrat tedensko dobivajo na vajah v Ljubljani. Kitara,
violina, harmonika, irski boben in bas so inštrumenti, ki spremljajo
vokale, kadar je potrebno pa glasbeniki posežejo še po banju,
irski piščalki ter najrazličnejših tolkalih.
Vse, ki ste že bili na Irksem ali razmišljate o obisku ali pa ste si
zgolj zaželeli slišati malo irskega ritma, vas
D Brincl Bend vabijo, da se jim pridružite na koncertu, ki bo
v petek, 23. 8. 2013, v Celju pri Vodnem stolpu. S kakšnim
od svojih komadov pa vas bodo razveselili tudi na Nedeljsko
grajsko popoldne na gradu Lemberg 1. 9. 2013.
Vljudno vabljeni!
Petra Božnik

Stanko Mikola

Glasba je lahko
tudi Irska
Irska - dežela prijaznih ljudi, čudovite pokrajine in
predvsem dobre pristne glasbe. Kanček tega vzdušja vam
lahko ob kozarcu irskega piva pričarajo tudi člani mlade
ljubiteljske glasbene zasedbe D Brincl Bend.
Začetek preigravanja irske glasbe v omenjeni zasedbi sega v
leto 2009, ko je bobnar Jure potoval po tej čudoviti deželi in se
zagledal v irski boben bodhran, njegovo sestro pa je očarala irska
piščalka. Ideja o bendu je bila rojena. K sodelovanju sta povabila
violinistko Minco, basistko Simono, kitaristko Vesno, kasneje pa
se jim je pridružila še klaviaturistka Marta, ki so se vse z veseljem
posvetile do takrat manj poznanim irskim melodijam.
Rodila so se prijateljstva, začelo se je druženje in kmalu so
nastali prvi komadi, kot so Irish Washerwoman,Butterfly, Fields
of Athenry itd. Že po dveh mesecih je sledil prvi nastop na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sledili so nastopi, druženja in
sodelovanja na irskih večerih, vzdušje pa so občasno popestrili
še člani Šole irskega plesa iz Ljubljane (ŠIP).
Leta 2012 so po zelo naporni in s koncerti polni pomladi posneli
svoj prvi demo CD z naslovom Razbrinclani, ki je dobro uspel in so
ga ljudje lepo sprejeli. Nato so sledile spremembe v zasedbi. Irska
piščalka, harmonika in kitara so iskale nove lastnike. Preostali
člani so se aktivno lotili iskanja in na kitaro povabili Simono,
harmonikašico pa so našli prav v naši občini. Petra Božnik je
po krajšem premisleku sprejela povabilo in komadi so v rahlo
spremenjeni instrumentalni zasedbi kmalu spet zazveneli
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Mladi umetniki
se predstavijo
Stopnišče Občine Vojnik smo spremenili v razstavni prostor. Ob
prihodu na Občino vas pričakajo barvne kompozicije mladih
umetnikov. Skozi slike, ujete v objektiv, ali s čopičem naslikane
podobe odkrivamo različne tematike, dežele, kulture …
Prvo razstavo je pripravil Ljubo Makarič - Hans, ki se nam je
predstavil s slikami v Air brush tehniki. Avtorjeva ustvarjalnost je tematsko razgibana, pripovedno slikovita in usmerjena
predvsem v izpostavitev aktualnih družbenih problemov.
Druga razstava nas je popeljala v Azijo. Svojo sedemmesečno
popotniško izkušnjo sta z nami najprej na potopisnem predavanju in nato še skozi fotografsko razstavo z naslovom Aziji na
poti delila Nina Majcen in Matjaž Pinter.
Trenutno si lahko ogledate fotografsko razstavo, ki jo je pripravil
Matic Žižek z naslovom Vsak trenutek je lahko nov začetek.

Rebeka Dečman

Na romanju po Češki ponosno
odmevala slovenska pesem
250 romarjev iz celjske škofije se je od 4. do 6. julija 2013 pod
duhovnim vodstvom škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška in
dvajsetimi drugimi duhovniki podalo na tridnevno romanje
na Češko. Romanje in slovesni dogodek v Velehradu je
pevsko obogatila Vokalna skupina In spiritu iz Vojnika.
Osrednji dogodek romanja je bila slovesna romarska maša v
počastitev 1150. obletnice prihoda Cirila in Metoda na Moravsko.

In spiritu ponosno predstavlja slovensko pesem tudi izven naših meja.

Maša je potekala v Velehradu, največjem in najpomembnejšem
božjepotnem središču Moravske, ki je bil sedež slovanskih apostolov sv. bratov Cirila in Metoda. Po poročanju tamkajšnjih medijev
naj bi se slovesnega dogodka, ki ga je vodil papežev legat kardinal
Josip Bozanić, udeležilo preko štirideset tisoč ljudi. Pred pričetkom
romarske maše so se predstavili glasbeniki šestnajstih držav
udeleženk, kot predstavnik Slovenije je ponosno zapel vojniški In
spiritu. Prvi dan romanja je sv. mašo v katedrali sv. Venčeslava v
Olomucu vodil celjski škof Lipovšek. Po obredu v katedrali, kjer je
deloval tudi slovenski renesančni skladatelj Jakob Gallus, je sledil
sprehod skozi Olomuc, ta dan pa so si ogledali še Brno.
»O tem romanju lahko govorimo kot o romanju v presežkih. Če je
bila slovesnost v Velehradu kulturni in bogoslužni presežek, je bil
umetniški presežek slovesnost v katedrali sv. Vida v Pragi. Pogled
s kora ob mogočnem zvenu orgel, mistična barvitost kot prebujanje sončnih žarkov skozi steklene površine, predvsem pa prostorska razsežnost in veličastnost … To je nekaj nevsakdanjega,
posebnega, po svoje edinstvenega. To je občutek neizmernega
zadovoljstva, ponosa, sprva nezavedno, ob mravljincih po telesu
pa kaj kmalu zavedno,« so ob prihodu domov doživeto opisali
fantje mlade vokalne zasedbe.
Svete maše v katedrali na Hradčanih, ki jo je ob somaševanju
murskosoboškega škofa Petra Štumpfa in več kot 20 duhovnikov

vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, so se udeležili tudi predstavniki Mestne občine Celje na čelu s pooblaščencem župana
in direktorjem Pokrajinskega muzeja Stanetom Rozmanom ter
Turističnega društva Celje. Slavnostnega dogodka se je udeležila
tudi veleposlanica Republike Slovenije na Češkem mag. Smiljana
Knez. Na ta dan, 6. julija, so namreč kot plod skupnega sodelovanja institucionalnih in prostovoljnih organizacij blagoslovili
in s kratkim kulturnim programom odkrili spominsko obeležje
trikratni kraljici Barbari Celjski, hčeri grofa Hermana II. Znamenita Celjanka je bila vplivna in pomembna osebnost takratnega
srednjeevropskega prostora, ki je svoje večno počivališče dobila v
hradčanski katedrali med velikimi imeni češke zgodovine. Njeno
ime je vgrajeno v tleh ob oltarju Andrejeve kapele.
Tjaša Podergajs
Foto: Miha Herman

Štipendije za tuje umetnice/
umetnike in ustvarjalce
Štajerska deželna vlada v imenu deželnega ministra za
kulturo dr. Christiana Buchmanna v okviru javnega razpisa
za umetniške ustvarjalce vseh disciplin v študijskem letu
2014 podeljuje štipendije z (bivalnim) ateljejem v Gradcu.
Štipendije bodo dodeljene na predlog žirije.
Na razpisu lahko sodelujejo umetnice/umetniki in umetniški
teoretiki vseh umetniških področij iz evropskega in neevropskega prostora, ki si želijo sodelovati z umetniki in kulturniki na
avstrijskem Štajerskem. Izbrani kandidati bodo mesečno prejeli
850 EUR za namene projekta in pokritje življenjskih stroškov;
zaračunan bo prispevek za administrativne stroške. Na voljo
bo (bivalni) atelje. Trajanje štipendiranja bo odvisno od obsega
umetniškega projekta in odločitve žirije. Podrobnejše informacije najdete na sledeči povezavi: www.kulturserice.steiermark.at.
Prijava mora biti v tiskani obliki (v štirih izvodih in maksimalno
20 strani), vsebovati mora kratek življenjepis, informacije o
želenem trajanju bivanja, opis zadevnega projekta ter primere
dosedanjih del (ne izvirnikov). Prijave je potrebno poslati po
pošti. V kolikor se bodo pošiljali elektronski nosilci podatkov
(film, video …), se uporabijo sledeči formati: .jpg, .wmv
Datumi pričetka štipendiranja bodo podani, pri čemer se bodo
upoštevali želeni termini prijaviteljev, v kolikor bo mogoče.
Opozoriti je potrebno, da gre pri tej štipendiji za nepovratna denarna sredstva, ki so namenjena za usposabljanje in umetniške
oziroma umetniško teoretične projekte in ne za študijsko pomoč
študentom.
Natisnjene prijave oz. prošnje za štipendije se predložijo na
posredovanem obrazcu.
Rok za oddajo:
Tiskane prijave se posredujejo na Abteilung 9 Kultur, Europa,
Außenbeziehungen, Amt der Steiermärkischen Landesregierung
“RONDO - Artist in Residence”
Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz najkasneje do 30. 8. 2013.
O odločitvi žirije bodo vlagateljice/vlagatelji pisno obveščeni.
V imenu Deželne vlade
vodja Oddelka za kulturne zadeve
mg. Patrick Schnabl eh.
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Matic se digitalni fotografiji posveča predvsem zadnje leto.
Njegove fotografije najdete med drugim objavljene tudi v monografiji Občine Vojnik. Matic pripravlja material že za naslednjo razstavo, ki bo na ogled jeseni. Trenutno razstavo v prostorih Občine
Vojnik si lahko ogledate do konca poletja. Vljudno vabljeni.
Vabljeni tudi vsi mladi umetniki, ki bi želeli razstavljati v prostorih
Občine Vojnik, da nas kontaktirate na telefonsko številko 051 633
847 ali nam pišete na elektronski naslov druzbene.dejavnosti@
vojnik.si.

KULTURA

Dekliška vokalna skupina
KUD France Prešeren Vojnik
Za nami je še ena pestra in uspešna sezona. Pridobile smo nekaj novih članic in popestrile ter izpeljale
zadan repertoar.
Na začetku sezone smo poleg drugih nastopov organizirale
samostojni božično-novoletni koncert, kamor smo kot goste
povabile skupino Kar kar. V Novi cerkvi smo koncert ponovile
še v sodelovanju s skupino In spiritu.
Zagotovo pa bo v letnošnji sezoni najbolj v spominu ostal samostojni koncert na gregorjevo, ko se ptički ženijo, kjer smo
prav tako sodelovale z vokalno skupino In spiritu. Poimenovali
smo ga 60 minut ljubezni, prav tako pa smo se odločili, da ga
tradicionalno izpeljemo vsako leto na ta lep slovenski praznik.
Proti koncu sezone, na pomlad, smo nastopile še na Dobrni v
duhu NOB ter na Območni reviji pevskih zborov v Celju. Tam
smo se uvrstile na regijsko in državno raven, tekmovanje bo
potekalo v novembru.
Čakajo nas še čisto privatni nastopi na porokah, krstih naših

članic, kjer si rade zapojemo in stojimo ob strani tudi v lepih
trenutkih.
Vaje so potekale enkrat tedensko, skoraj vsak mesec ali pa
pred koncerti pa smo imele tudi intenzivne pevske vaje.
Na koncu sezone smo imele sestanek, na katerem smo izbrale
določene funkcije v skupini, debatirale o usmeritvi skupine,
imenu, samostojnih nastopih itd.
Istega dne smo imele tudi fotografiranje, na katerem nas je presenetil dež, a fotografije so kljub neugodnim razmeram simpatične,
nas pa je vremenska neprilika še bolj povezala med seboj.
Hvala vsem, ki nas podpirate, poslušate in nam stojite ob strani.
Na svidenje v naslednji sezoni!
Dekliška vokalna skupina KUD France Prešeren Vojnik

Novo Cerkev so napolnile
narodne noše
V nedeljo, 9. junija, se je v središču Nove Cerkve plesalo in pelo. Turistično društvo Nova Cerkev je drugič
zapored organiziralo srečanje folklornih skupin.
V čudovitem ambientu pod lipami so prišle narodne noše še
bolj do izraza. Svoje plesno znanje so najprej prikazali učenci

Osnovne šole Vojnik in podružnične osnovne šole iz Nove
Cerkve, ob njih je zapel tudi zborček najmlajših. Nastopile so
še folklorne skupine iz Socke, Dobrne, Galicije ter Ponikve pri
Žalcu, Folklorna skupina Jurij Vodovnik iz Skomarja in Folklorna
skupina Splošne bolnišnice Ptuj. Za poživitev programa so
poskrbeli domači ansambli Tapravi gasilci, Veseli potepuhi
in Klateži. Prireditev je bila res paša za oči, posebno prisrčni
so bili najmlajši. Vsi, ki ste ta izjemni dogodek zamudili, ste
vabljeni na prireditev naslednje leto, saj organizatorji pravijo,
da bo. Nabralo se je tudi precej slikovnega in video materiala,
vse pa najdete na Facebook portalu Nova Cerkev in www.
mojaobcina.si/vojnik/
Video posnetek TAPRAVI GASILCI je na: http://www.youtube.com/
watch?v=U4gWOW74jxc&feature=youtu.be
Videoposnetek ansambla KLATEŽI je na: http://www.youtube.
com/watch?v=WfCVP033Pds&feature=youtu.be
Predsednica Zvezdana Stolec
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Vesela jesen
Več kot polovica leta je švignila za nami kot blisk.
Poletje se poslavlja in za njim se piše spomin na
letošnje dogodke društva.
Na delavnico izdelovanja butar z Mirkom Krašovcem, na predavanje Miše Pušenjak o poletnem vrtu, na predavanje dr. Vujasinovića
o zaščiti pred poletno vročino, na pohod po vojniških cerkvah,
ki ga je s komentarjem o bogati zgodovini cerkva in kraja vodil
Marko Zdovc, in na dvodnevno dogajanje z vojniškimi mladinci
in Luko Radovanovičem pod naslovom Vojnik fest.
Letošnja jesen in zima sta ponovna priložnost, ki prinašata mnogo
nenavadnih trenutkov. Trenutkov, v katerih se še lahko sončimo
na terasah pred lepo urejenimi domovi in uživamo v druženju s
svojimi najdražjimi, do trenutkov, ko nas zasuje belina in smo spet
vrženi v realnost, da se je potrebno varovati pred mrazom.
V Turističnem društvu Vojnik pa so ti trenutki ponovno
priložnost druženja z vami. Prva takšna priložnost bo na predavanju o enoletnicah, dvoletnicah in trajnicah, ki ga bo izvedel
strokovnjak Drago Jančič v petek, 20. 9. 2013, ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Vojnik.
Strokovnemu predavanju bodo v oktobru sledili še Dnevi prijaznosti in dobrih dejanj v Občini Vojnik, na katerih bomo sodelovali z Društvom Izvir. Letos bodo potekali pod imenom Dan
brez laži, program pa se bo izvajal od 3. do 5. oktobra. V soboto,
12. 10. 2013, vas vabimo na trški most čez Hudinjo, kjer bo potekala likovna kolonija z dobrodelnim zaključnim dogodkom, v
torek, 29. 10. 2013, pa v prostore Osnovne šole Vojnik na delavnico rezljanja buč. Torej odlične priložnosti, da se nam pridružite.
In že se bo jesen oblekla v zimo. Pravljični čas bo zaznamovala
opera Gorenjski slavček, predstava, ki si jo bomo ogledali v

Dogajanje na Vojnik festu

Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet v Ljubljani
v torek, 26. 11. 2013. Gorenjski slavček je zgodba slovenske
operne klasike Antona Foersterja. Za vse, ki se nam boste pri
ogledu pridružili, bomo zbirali prijave na že omenjenih mestih.
V novembru vas bomo povabili še na predavanje o zgodovini
znanih Vojničanov, ki ga bo izvedel Marko Zdovc.
V začetek pravljičnega meseca decembra nas bo popeljala
strokovna beseda o praznični prehrani po načelih slovenske tradicionalne kuhinje in delavnica s pripravo aktualnih
jedi, s katerimi bomo obdarili pomoči potrebne v naši občini.
Praznični december bomo kot vsako leto zaključili s svečanim
božično-novoletnim koncertom, na katerem bomo podelili
tudi priznanja za najbolj urejena okolja za leto 2013.
Spoštovani krajani, vabljeni torej na naše dogodke! O vseh podro
bnejših informacijah posameznih dogodkov vas bomo obveščali na
naslove vaših domov in na Facebook profilu našega društva.
Jesen in zima nam nikakor ne bosta pobegnila brez Turističnega
društva Vojnik. Preživite ju torej z nami.
Turistično društvo Vojnik, Nataša Kovačič

Mladi Vojničani stopili v akcijo
Mladinsko društvo Vojnik je v sodelovanju z Luko Radovanovičem z Dobrne, ki so ga ljudje opazili v šovu
Gostilna išče šefa in kmalu odpira vrata svoje gostilne v Vojniku, pripravilo popestritev za krajane.
Mladinsko društvo Vojnik je s skupnimi močmi z Luko
Radovanovičem, ki jim je dal največjo finančno podporo ter
je poskrbel za hrano in pijačo, z Občino Vojnik, ki jim je v stiski
priskočila na pomoč, ter s Prostovoljnim gasilskim društvom organiziralo prvi Vojnik fest.
V petek, 2. 8., so se ob 17. uri najprej pričele otroške delavnice, kjer
so otroke učili kuhati bivši tekmovalci šova Gostilna išče šefa Tinca, Andrej in Julijana (Juli) z malo pomoči iz Občine Vojnik. Večer
pa je malo starejšim popestrila Tanja Žagar s svojo skupino, ki so
naredila pravi »žur«.
V soboto je potekala golažijada, na kateri je sodelovalo šest skupin.
Komisija je prvo mesto določila skupini Srbija, drugo mesto so zasedli člani MDV, tretje mesto pa ekipa Squash. Da pa med večurnim
kuhanjem ni bilo dolgčas, so dogajanje popestrili lokalni ansambli,
Sandi Petre in Miha Založnik pa sta dodatno zabavala vse prisotne.
Luka je kot glavni finančni pobudnik zadovoljen s petkovo
udeležbo, poudarja samo, da se pozna, da smo v gospodarski krizi,
saj si ljudje privoščijo veliko manj kot včasih. Sobotna udeležba

pa je bila nižja od pričakovane, vendar smo se tudi z manjšim
številom ljudi veselili. Kljub vsemu pa je zelo zadovoljen z organizacijo Mladinskega društva Vojnik in Občine Vojnik ter upa, da
bodo drugo leto spet organizirali kak projekt.
Neža Zeme, MDV

13. september 2013 | OgledalO 3/2013

57

DRUŠTVA

Odnos do dediščine
Prizadevni član vinogradniškega društva Boris Kroflič iz Malih Dol (udeleženec ustanovnega občnega
zbora 23.6.2003) je lepo obnovil popolnoma lesen vinski hram (kovinska je bila samo ključavnica), star
zagotovo več kot 200 let. Več kot 100 let star vinograd pa je letos na novo »zrigolal« in posadil z žlahtnimi
trtami (med njimi zanimivo tudi sorto zweigelt). Zanimivo je njegovo razmišljanje VSE SE SPLAČA, če se
lotiš prave stvari in imaš pravi pristop.
Z veseljem tudi zapišemo, da je zelo agilen član društva Ivan
Pušnik (tudi prvi kletar VOJNIČANA) v Arclinu sredi naselja
nasadil 500 trsov trte sauvignon in 280 trsov sorte zweigelt.
Prav tako sta njegova soseda Franci in Tanja Bezovšek obnovila lep
vinograd, ki že nakazuje prelepo trgatev. Stari, lepo zaščiteni preši
z letnico 1948 pa dela družbo spominska plošča, ki opozarja na
ustanovni sestanek Vinogradniškega društva občine Vojnik leta 2003.
Vinogradnik Matija Selčan je ohranil lepa vhodna vrata v klet
z letnico 1851 (napis pa je za nas nečitljiv), Pohajač pa skrbno
čuva lepo skoraj umetniško izdelano leseno prešo iz leta 1734.
Potomci Ivana Kramarška skrbno čuvajo prelepo diplomo z
ocenjevanja vin leta 1932. V društveni KLETI počiva lesen sod
(verjetno za žganje) z letnico 1900.
Zapisanemu bi lahko rekli ohranjanje kulturne dediščine in
vinogradniške tradicije. To pomeni, da posamezniki še cenijo
velik trud in prizadevanje svojih prednikov.
Pavle Leskovar

Člani VVD so se slikali na istem mestu kot ob ustanovitvi

Spominsko srečanje ob
10-letnici Vinogradniškovinarskega društva
V petek, 28. junija, so se pri Bezovškovi zidanici v Malih Dolah zbrali v počastitev 10-letnice VVD Vojnik in
odkrili spominsko ploščo.
V petek, 28. 6. 2013, so se ob 17. uri zbrali vinogradniki VVD
Vojnik in njihovi gostje. Srečanje je bilo namenjeno 10.
obletnici prvega –ustanovnega srečanja pred desetimi leti na
istem mestu. Srečanje so pričeli Jan Lipovšek s harmoniko in
Arclinski fantje z lepo pesmijo, nato je vse prisotne pozdravil
lastnik zidanice Franci Bezovšek in predsednik društva Mirko
Krašovec.
Predsednik Mirko Krašovec in predsednica KS Vojnik Lidija Eler
Jazbinšek sta odkrila spominsko ploščo, ki nas bo v prihodnosti
spominjala, da je bil v tej zidanici 23. 6. 2003 ustanovni sestanek
Vinarsko-vinogradniškega društva Vojnik, ki je v desetih letih
postalo zelo prepoznavno na občinskem in državnem nivoju.
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Sledilo je fotografiranje na istem mestu kot pred desetimi leti,
prav tako pa je bila večina prisotnih tudi takrat.
V nadaljevanju je predsednik predstavil zelo kvaliteten
zbornik, ki so ga izdali ob jubileju. Ta zbornik ljudi, poleg tega
da jih informira o delu vinogradnikov, tudi izobražuje. Podal je
pregled dela za leto dni, saj se vsako leto nekako ponavljajo
dejavnosti, ki pa imajo različne vsebine. Vinogradniki začnejo s
sodelovanjem takoj po novem letu, ko se odpravijo na skupen
izlet. Naslednja pomembna in odgovorna stvar je sodelovanje
na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi in še kje. V februarju in
marcu imajo strokovna predavanja. V mesecu marcu imajo
občni zbor, kjer pregledajo, kaj so naredili v preteklem letu,

Predsednik Mirko Kraševec je orisal deset letno pot.

Tako kot pred desetimi leti, tudi letos zapisala
Milena Jurgec
Foto J. Vovk

V novo desetletje z
novimi uspehi!

Predsedniku Mirku Krašovcu je bila podeljena plaketa za
desetletno vodenje društva.

in naredijo načrt za naslednje. Tajnik takrat že pripravi vabila
za ocenjevanje vin v marcu ali aprilu, sedaj pa so dodali še
ocenjevanje salam.
Na Prazniku vina, kjer v zadnjem času sodeluje tudi slovenska
vinska kraljica, podelijo priznanja za kvalitetna vina. Sledi
Praznik salam, kruha in vina. To je zahtevna prireditev.
Vinogradnice in druge gospodinje pečejo domač kruh, ki ga
poimenujejo ‘’kruh iz mamine peči’’.
Vinogradniki se radi družijo. V juniju pripravijo strokovno
ekskurzijo po Sloveniji ali izven nje. Avgusta v postavijo
klopotec. V septembru strokovna svetovalka Tadeja Vodovnik
pripravi strokovno predavanje o trgatvi, kletarjenju ipd. Sledi
trgatev, ki je vsako leto v različnem času. Letos jo predvidevajo
v drugi polovici oktobra. Sledi posamična in skupna trgatev.
Vinogradniki prinesejo svoje grozdje in iz zbranega nastane
društveno vino Vojničan, kar je edinstveno v Sloveniji.
Posebnost je trgatev potomke najstarejše trte na svetu. Kmalu
sledi martinovanje z različnimi dejavnostmi. V decembru je
prvo ocenjevanje novega pridelka. Strokovnjak svetuje, kaj se
da še izboljšati, da bo vino na koncu vrhunske kakovosti.
Ob božično-novoletnih praznikih izmenjujejo voščila, 27. 8., na
praznik Janeza Evangelista, se dobijo vinogradniki pri svetem
Tomažu, kjer pri sveti maši blagoslovijo vino.
Poleg naštetega je še veliko drobnih del, pri vsem tem pa so
najpomembnejši ljudje – vinogradniki, saj brez njih ne more
biti kvalitetnega pridelka in uspešnega društva.
Tajnik Pavle Leskovar je povedal, da je v letošnjem jubilejnem
letu vse povezano z 10, tudi najvišja ocena vina, ki je prvič
dosegla 18,10.

Vojniška vinogradnika Mirko Krašovec in Miran Kovač
sta na meddržavnim ocenjevanju vin v Gornji Radgoni in
ocenjevanju vinskega letnika 2012 na KGZS v Mariboru s
svojimi vzorci vin kerner, sauvignon, chardonnay dobila
odlične ocene in domov prinesla dve zlati ter šest srebrnih
priznanj oz. medalj!

Mirko Krašovec, predsednik VVD Vojnik, in Miran Kovač,
skrbnik vina Vojničan, prijatelja tudi sicer

Posebej pa omenimo vino chardonnay - izbor Mirka Krašovca,
ki je na 39. Meddržavnem odprtem ocenjevanju vin pod
okriljem 51. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v
Gornji Radgoni v konkurenci 471 vzorcev doseglo oceno:
84,67 in za las zgrešilo zlato medaljo (85 točk)
Zgornji rezultati so velika vzpodbuda za kakovostno rast
vojniškega vinogradniškega društva v novem desetletju.
Pridružite se nam!
Nove člane vpisujejo v Kmetijski zadrugi – nakupni center
Vojnik.
Pavle Leskovar
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Vojniški vinogradniki so samo ljubiteljski vinogradniki in so
dokazali, da se tudi na ta način da na naših vinorodnih legah
pridelati odlična vina, seveda je to nemogoče brez truda in
izobraževanja. Mogoče bodo kdaj vojniška gostišča ponujala
domače, vojniško vino, kar bi bil izjemen uspeh. Pomembno je,
da so se v društvo včlanili tudi mladi, ki tudi zelo uspešno vinarijo.
Član društva Adolf Videnšek je pohvalil delo društva, saj se je
pokazalo, da se je v teh desetih letih kvaliteta vinogradov, kleti,
predvsem pa vina izredno dvignila.
Člani društva so predsedniku podelili spominsko plaketo v
zahvalo za trud in skrb, ki jo ima v društvu, katerega geslo je še
vedno ‘’Pij malo, pij dobro’’.

DRUŠTVA

Kulturno društvo Socka
Etno glasbena skupina Vrajeva peč je praznovala 30 let svojega lahko rečemo kar bogatega delovanja.
Skupino je ustanovil domačin, že pokojni Pavel Švab. Na 1.srečanju v gostilni Koprivnik v Socki leta 1978
sta nastopila dva člana: Pavel Švab na harmoniki in njegov prijatelj Polde Tratnik, ki je igral na metlin štil.
Leta 1983 pa so se jima pridružili še ostali člani skupine Vrajeva peč.

Etno skupina Vrajeva peč

Nekaj časa smo nastopali samo na prireditvah v gostilni Koprivnik, potem pa so se nastopi vrstili, saj smo bili ena izmed
prvih takšnih skupin. Veliko smo nastopali doma in tudi drugje
izven meja. V teh letih smo imeli več kot tisoč nastopov. Vsi
so nam ostali v lepem spominu in se jih bomo še vedno radi
spominjali.
Na koncertu, ki smo ga pripravili za našo obletnico 28. 7. 2013
v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi, je sodelovalo domače
društvo, skupina Grofje, ki že nekaj časa ne deluje več kot sekcija. Obnovili so plese in se nam na ta dan pridružili, za kar se
jim prisrčno zahvaljujemo. Tudi skupina mladih plesalk CanCan nekaj časa ne deluje. Tudi one so obnovile svoje znanje
in se nam pridružile. Hvala plesalkam in Milanki Kralj za njeno
sodelovanje.
Hvala folklorni skupini KD Socka, ljudskim pevcem iz Socke in
najmlajši nastopajoči pevki Maji Sivka, ki je navdušila gledalce
v dvorani. Naša skupina je bila počaščena s častnim priznanjem, ki nam ga je podelil gospod Peter Selčan, podpredsednik
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za kar se mu lepo zahvaljujemo.
Povabili smo tudi goste: etno glasbeno skupino Kar bo pa bo iz

Skupina Can-Can v elementu
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Grofje z vso svojo eleganco

Radelj ob Dravi, ljudske pevke Pušelc iz Mozirja, Arclinske fante
in ansambel Vagabundi. Njihov začetek je bil v Socki pred veliko leti. Veseli, da so se nam pridružili na obletnici, se vsem
gostom iskreno zahvaljujemo.
Kot skupina smo se z veseljem pripravljali na to prireditev.
Gledalcem smo želeli podariti lep večer, kar nam je tudi uspelo.
Videli smo, da so bili z našim programom zadovoljni. To nam
je bilo v veliko veselje, zato se vsem, ki ste bili z nami, prisrčno
zahvaljujemo.
Upam, da se bo kultura v Socki nadaljevala. Želim, da jo nadaljujejo mladi. V tej mali vasici Socki živi mnogo sposobnih in
dobrih ljudi, ki so pripravljeni pomagati in sodelovati.
Zahvaljujemo se:
- Občini Vojnik za denarno pomoč,
- Osnovni šoli Vojnik za prostor,
- gospodu Juretu Vovku in gospodu Ediju Fidlerju za projekcijski prikaz ter
- voditeljici Janji Srebot.
Predsednica KD Socka, Ivanka Koprivnik
Foto: J. Vovk

Čestitke in voščila ob jubileju
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Dan odprtih vrat
slovenskih čebelarjev
Čebelarsko društvo Vojnik se je tudi letos pridružilo vseslovenski akciji čebelarjev in 14. junija organiziralo
dan odprtih vrat.
Aktivno pa tudi sodelujejo v akciji Slovenski zajtrk.
Tudi dan odprtih vrat je bil dogodek, ki je dodal še eno poglavje k zastavljenim ciljem društva.
Tatjana Malgaj
Foto: J. Vovk

Na ogledu čebelnjaka

Društvo ima čebelnjak na lepi in dostopni lokaciji nad Lovsko
kočo. Ob njem je 14. junija nastal pravi mali muzej čebelarske
opreme na prostem. Razstavljeni so bili stari pleteni panji in
različna orodja, ki so jih uporabljali naši predniki čebelarji.
Čebelnjak je bil še dodatno okrašen s panjskimi končnicami
in drugimi likovnimi izdelki predšolskih in osnovnošolskih
otrok. Razstavljena je bila tudi sodobna čebelarska oprema in
pripomočki ter različna strokovna literatura. Ob čebelnjaku z AŽ
panji je postavljenih tudi več nakladnih panjev, da zainteresirani
lahko vidijo različne načine čebelarjenja in učni panj s prozornimi stranicami, kjer je možno opazovati čebele pri delu na satih.
Obiskovalci so lahko spremljali prikaz dela čebelarja, od izbiranja
primernih satov za točenje do odpiranja celic in točenja medu.
Poskusili so lahko različne vrste medu, cvetni prah in več različnih
izdelkov iz medu: med s smrekovimi vršički, med z ameriškim
slamnikom, med s propolisom in cvetnim prahom, medenjake …
Vabilu čebelarjev se je odzvalo nekaj čebelarjev začetnikov
in nekaj posameznikov, ki se nameravajo pričeti ukvarjati s
čebelami. Eni in drugi so dobili pomembne informacije in odgovore na zastavljena vprašanja.
Najbolj živahno pa je ob čebelnjaku postalo, ko so ga obiskali
malčki obeh vojniških vrtcev. Za njih je bil pravi podvig že sama
peš hoja do cilja – čebelnjaka. Vsa utrujenost pa je minila takoj,
ko jim je čebelar - mentor pokazal otroška čebelarska oblačila:
bele klobuke z mrežami in rokavice. Oblečeni v zaščitna oblačila
so brez težav premagali še zadnjo vzpetino do čebelnjaka. Radovedno so opazovali čebelarja pri delu in čebele v steklenem
panju. Z navdušenjem so čakali, kdaj bo iz točilnika pritekla prva
kaplja medu. Ni jih bilo potrebno veliko spodbujati, da so kar s
prsti zajemali med in ga pokušali. Med na kruhu je bila prava
poslastica tudi za tiste manj ješče otroke, še posebej imenitno je
bilo, če so ga na kruh lahko nanesli sami.
Vojniški čebelarji se zavedajo, kako zelo je pomembna vzgoja
najmlajših za prihodnost čebelarstva, kmetijstvo in naše lastno
preživetje. Znanje uspešno prenašajo na mlajše generacije z
učnimi čebelnjaki ob osnovnih šolah in v čebelarskih krožkih.

Društvo
upokojencev Vojnik
Poletje se počasi nagiba v drugo polovico in na vrata že trka
jesen. V tem času smo bili na enodnevnem izletu v Monoštru na
Madžarskem, kjer smo se imeli zelo lepo. Ogledali smo si kraje,
kjer še nismo bili, za kratek čas smo bili tudi v Lentiju na sejmu.

V mesecu septembru bo ponovno priložnost za druženje. Tako
bomo 9. septembra šli na romanje na Brezje in 20. ali 21. septembra
na zaključni izlet. Toda pred nami je oktober, ko se zgodi naš dan, in
sicer piknik pod šotorom v Vojniku, kar počnemo že tradicionalno.
Upam in želim, da se boste našega druženja udeležili v čim
večjem številu. Sproti vas bomo o izletih in druženjih obveščali na
naši oglasni deski in preko naših poverjenikih. Ko v našo pisarno
dobivamo razne ponudbe za izlete in druženja, ugotavljamo, da
sami zelo ceneje urejamo takšna druženja, pa še bolj bogata so od
cen, ki jih imajo druga društva. Pridite, družite se z nami in ne bo
vam žal. Skupaj zmoremo več in lepše nam bo.
Spoštovane upokojenke in upokojenci, ki še niste člani našega
društva in bi to radi postali, vabimo vas, da se nam pridružite.
Vabimo tudi tiste naše člane, ki še niste poravnali članarine, da
to storite v naši pisarni ali preko naših poverjenikov. Hvala za
razumevanje in kmalu nasvidenje na našem druženju.
Predsednik DU Ivan Robačer
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Srečanje članov MDDI Celje v
počastitev praznika KS Vojnik
Poletje nas vroče je v senco spodilo, neusmiljeno sonce z neba se blešči, nas prijazno se je dotaknilo, in s
srečo napolnilo mnogo oči.

Dragica Mirnik Amon, predsednica društva delovnih invalidov

Zvončnic. Ob ubranih zvokih smo zapeli in zaplesali, v kuhinji pa
je že dišalo po pečenih dobrotah. Pogumni pari so se preizkusili na
modni reviji, ki so jo pripravili kar s toaletnim papirjem. Ob klepetu,
dobri hrani, pijači, petju in plesu je dan kar prehitro minil. Morali
smo se posloviti in za nami je bil še en lep, nepozabno preživet dan.
Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali , da smo se imeli lepo.
Zopet smo dokazali, da skupaj zmoremo marsikaj, da potrebujemo drug drugega in smo drug drugega družba, ki nam je
potrebna in jo imamo radi.
Hvala spoštovani člani, da ste si vzeli čas za nas, da ste si vzeli
čas zase in se razvedrili, slišali kaj novega, morda se celo kaj
naučili. Hvala kuharjem in ekipi strežbe, Zvončnicam, Razigranim muzikantom, Maji in Ivu Gajšku.
Torej, živimo za danes, ne za včeraj , ne za jutri ... Popisali smo nov
list, list v knjigi življenja, in nasvidenje na naslednjem srečanju.
Dragica Mirnik Amon
Foto: J. Vovk

Izlet društva Dobra volja

Dne 15. 6. 2013 ob 7. uri smo z društvom Dobra volja krenili iz
Pristave v Prekmurje.
Z neba so nas pozdravljali poletni žarki, pod šotorom na igrišču
telovadnice OŠ Vojnik pa je bilo živahno. Zdenko, Drago in Stane so
pripravljali juho za dobrodošlico članom medobčinskega društva
delovnih invalidov, ki so prihajali na druženje. Ekipa strežbe je bila
pripravljena, prav tako oder z Razigranimi muzikanti.
Ob uvodu sem vse navzoče pozdravila in jim želela prijetno
druženje. Še posebej sem bila vesela, da se je srečanja udeležil
naš novi mladi član Tilen, ki je preživel hudo prometno nesrečo,
in Andrej Pegan iz Ljubljane, ki je predstavil svojo knjigo, v kateri opisuje trnjevo pot, ki jo je prehodil po nesreči.
Zbrali smo se, da se poveselimo, družimo in počastimo tudi mi
praznik Krajevne skupnosti Vojnik, saj je čez sto naših članov
doma prav v Vojniku .
Ponosna in vesela sem, da nas je pozdravil in nagovoril naš župan
Beno Podergajs, ki rad prisluhne in pomaga invalidom. Zaželel
nam je prijetno druženje. Poudaril je pomen druženja in tkanja
prijateljskih vezi in izmenjavo izkušenj. V času, ki ga živimo, je še
toliko bolj pomembno, da srca napolnimo z radostjo in veseljem
in tako vsaj za kratek čas odložimo skrbi in težave. Skupaj smo
močnejši, skupaj smo pogumnejši in bolezen, žalost in trpljenje
počasi izzvenijo. Dobra volja, smeh in glasba velikokrat preusmerita trenutne težave in misli drugam. Gostja Maja Založnik
nam je zapela nekaj pesmi in popestrila dan.
Člani in obiskovalci so si lahko ogledali razstavo ročnih del naših
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Pred Lenartom smo zapustili avtocesto in se odpravili proti
občini Cankova in si ogledali lepo urejeno središče kraja, kjer
nas pričakal župan in nam malo opisal kraj. Pot nas je naprej
vodila proti kraju Pertoča, kjer smo si ogledali lepo urejeno
cerkev svete Helene. Ogledali smo si notranjost cerkve s
poudarkom na mozaiku patra Rupnika. Po lepi naravi nas
je pot vodila naprej do grada Grad, ki je največji v Sloveniji,
kjer smo se malo okrepčali in si ogledali grad in počasi krenili
naprej proti tromeji Slovenija, Madžarska in Avstrija in se v
večernih urah vračali proti domu.
Ivanka Plešnik

12. avgust je Organizacija združenih narodov razglasila za mednarodni dan mladih, zato je prav, da nekaj
besed posvetimo mladim odraslim osebam.
Ste se kdaj spraševali, ali obstaja starostni kriterij uvrstitve
posameznikov v skupino mladih? Statistična definicija v skupino mladostnikov in mladih odraslih oseb uvršča posameznike
in posameznice, stare od 15 do 29 let.
Mladinska politika pa v ospredje postavlja sociološko definicijo,
ki mladost opredeljuje kot obdobje od pubertete do doseženih
oz. želenih točk odraščanja, kot so zaposlitev (lastni finančni
prihodki), stanovanje (odselitev od staršev), zaključno formalno
izobraževanje, poroka, ustvarjanje družine ipd. Sociološka razlaga pravi, da je mladostnik odrasel, ko doseže vse točke, ki si jih
želi. Takrat se je sposoben samostojno vključiti v družbo in prevzeti različne odgovornosti. Ali je temu res tako? Imajo vsi mladi
v kriznih časih, kot jih radi imenujemo, priložnost, da dosežejo
zastavljene točke v svojem življenju? Statistični podatki kažejo
zaskrbljujočo stopnjo brezposelnosti mladih, ki znaša 17,4 % in
je trenutno še pod povprečjem držav članic EU (18,1 %). Najnižjo
stopnjo brezposelnosti imata Norveška (6,7 %), Švica (7,2 %), tretje
mesto pa si delita Avstrija in Nemčija (7,4 %). Medtem ko se Grčija
(43,6 %) in Španija (40,7 %) z glede na delež brezposelnosti med
mladimi s tem ne moreta pohvaliti. Posledično se je povečalo
odseljevanje mladih, saj se je kar 1570 mladih državljanov Slovenije uradno odselilo v tujino (v letu 2011 pa 875).
Priznati moramo, da so mnogi mladostniki po zaključku formalnega izobraževanja postavljeni pred težko obdobje. Prva
postojanka mnogih je Zavod za zaposlovanje, za nekatere so
naslednje postojanke zgolj bridke izkušnje, ki »utrdijo kožo«.
Ne smemo pozabiti, da raznovrstne bogate izkušnje ostanejo,
negativne pa krepijo človeka. Z optimizmom je potrebno zreti

v prihodnost, namesto pasivnosti se je potrebno prilagoditi
novim razmeram, aktivirati in ukrepati.
Zato se tudi na Občini Vojnik trudimo, da bi pomagali mladim
občanom pri lažjem vključevanju mladih v družbo. V naslednjem letu bomo organizirali številne dogodke in spodbudili
najširši spekter mladih, da ostanejo ali postanejo aktivni in
obveščeni o možnostih, ki jih ponujajo posamezne institucije
oz. življenje samo.
Jasmina Jakopič

Razpis za pomoč
čebelarjem za leto 2013
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča
čebelarje, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma
2. avgusta 2013, objavljen javni razpis za oddajo
vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem
za leto 2013. Skupna višina nepovratnih sredstev
znaša do 296.387,34 evrov. Rok za oddajo vlog
začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom
ob 8. uri in traja do porabe sredstev oziroma do
vključno 31. avgusta 2013.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz
ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje
proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/
ES. Komisija ga je potrdila s sklepom 14. 9. 2010 o odobritvi
programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih
proizvodov, v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za
ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme zaradi posodobitve
čebelarstva in izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Sloveniji ter s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in
trženja čebelarskih proizvodov.
Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na
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ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljenih v javnem razpisu.
Zainteresirani bodo dodatne informacije o objavljenem javnem razpisu lahko dobili po objavi razpisa v Uradnem listu na
spletnih naslovih:
• Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
• Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od dneva objave javnega razpisa na internetni strani vsak dan v času
uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov aktrp(at)gov.si.
Petra Pehar Žgajner

Skavti na regijskem
preverjanju v Žalcu
V soboto, 8. 6. 2013, smo se ekipa prve pomoči Rakove Steze 1 udeležili Regijskega preverjanja znanja iz
prve pomoči v Žalcu. Ekipa, ki jo sestavljamo člani Klemen Štante (vodja ekipe), Ana Hotko (pomočnica
vodje), Katarina Majer, Ela Hotko, Katja Marčec in Katarina Kotnik (zraven sta kot rezervi priskočila tudi
Polona Rupnik in Amadej Karo), smo na treh deloviščih oskrbeli poškodovance, ki so utrpeli »poškodbe«
množičnega pretepa, razlitja nevarnih snovi in nesrečo na pikniku.
Na tekmovanje smo se pripravljali en mesec, velik problem pa nam
je povzročalo usklajevanje terminov, saj je to čas izpitov in študijskih
obveznosti, del ekipe je zaposlen, natrpan pa je tudi urnik našega
mentorja. Tako smo se velikokrat dobili tudi v nedeljo popoldne, da
smo lahko vadili kot ekipa, saj je ekipni duh še kako pomemben.
Zahvaljujemo se našim »poškodovancem« (ki so to vlogo le odigrali), brez katerih nam zagotovo ne bi uspelo tako dobro, kot nam je.
Na pripravah so potrpežljivo nastavljali svoje okončine, glasno tožili
o bolečinah (seveda z igranjem) … Hvala jim. Zahvaljujemo se tudi
g. Selimirju Čopiču, ki nam je kot profesionalec na področju prve
pomoči pomagal pri osvajanju in utrjevanju našega znanja, nas
seznanjal z novostmi s tega področja in iz nas napravil dobro ekipo.
Na tekmovanju smo osvojili 6. mesto z 2640 točkami in smo za zmagovalci zaostali zgolj za 80 točk. Ker to pomeni 8 manjših napak,
smo se odločili, da jih naslednje leto izpilimo, da bomo posegali po
še boljših rezultatih. Največja zmaga za vsakega posameznika med
nami pa je zagotovo ta, da bi znali odreagirati v dejanski situaciji,
kjer bi se naše znanje potrebovalo in bi bili poškodovanci resnični.
Katarina Kotnik

Ekipa prve pomoči iz Rakove Steze 1 smo se udeležili Regijskega
preverjanja znanja iz prve pomoči v Žalcu.

Delovni čas pošt

VOJNIK
Od ponedeljka do petka od 8. do 11.30 in od 14.30 do 18. ure
sobota od 8. do 11. ure

NOVA CERKEV
Ponedeljek, sreda, petek od 9. do 11. ure
Torek, četrtek od 15. do 17. ure
Sobota od 8. do 9. ure

FRANKOLOVO
Od ponedeljka do petka od 8. do 10.30 in od 14.30 do 17. ure
Sobota od 9. do 11. ure

ŠKOFJA VAS
Od ponedeljka do petka od 8. do 10.30 in od 14.30 do 17. ure
Sobota od 9. – do 11. ure
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Glede na to, da v našo pisarno prihaja vse več voznikov, ki se srečujejo z grožnjo, da jim bo sodišče zaradi
storjenega prometnega prekrška, s katerim je voznik dosegel/presegel 18 kazenskih točk, odredilo
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, smo se odločili, da vam tokrat predstavimo možnost, kako
vozniško dovoljenje obdržati tudi v takem primeru.
Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
lahko vloži storilec prekrška, ki mu je
bilo izrečeno prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, v 15 dneh od
pravnomočnosti oziroma od dneva vro
čitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja
pri sodišču, ki je odločilo o prenehanju
veljavnosti vozniškega dovoljenja. Pri
Katja Koprivšek,
tem je potrebno predlogu obvezno pri
odvetnica
ložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, katerega lahko opravite pri pooblaščenem izvajalcu. Predlagamo, da se naročite čim prej, saj bo sodišče v primeru, da
zdravniškega spričevala predlogu ne predložite, tega zavrglo.
Računati morate namreč tudi na to, da kljub temu da pregled
opravite tisti dan, samega spričevala takrat ne boste prejeli,
ampak ga boste prejeli naknadno po pošti.

njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek,
okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni,
ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in
da bo izpolnil obveznosti po Zakonu o voznikih. Za ugotovitev
teh okoliščin lahko sodišče razpiše narok, na katerega povabi
storilca prekrška. Če storilec na narok ne pride in izostanka ne
opraviči, se šteje, da je predlog umaknil.
Če se boste odločili, da predlog spišete sami, predlagamo, da v
njem čim bolj natančno navedete, zakaj potrebujete vozniško
dovoljenje, da prekršek obžalujete in da kazen kot tako sprejemate, saj veste, da je bilo vaše ravnanje neodgovorno itd. ter
navajate tudi druge okoliščine, ki bi sodišče prepričalo v to, da
vašemu predlogu ugodi.
Katja Koprivšek

Na naslednji povezavi lahko
najdete pooblaščene izvajalce:

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_
dokumenti/delovna_podrocja/javno_zdravje/pravilnik_vozniki_2012/lokacije_pooblascenih_050112.pdf
Vložitev samega predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja do odločitve o predlogu.
Po opravljenem kontrolnem pregledu vas lahko sodišče napoti
na tečaj dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali na rehabilitacijski program, v vsakem primeru pa določi preizkusno
dobo, ki lahko traja od 6 do 24 mesecev. Če sodišče ugotovi,
da storilec v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška (za hujši
prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa
najmanj 300 € in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem
prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega
vozila, za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega
vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik
v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe
vozniškega dovoljenja) in da je izpolnil določene obveznosti, s
sklepom odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja ne izvrši. Sklep sodišče izda po uradni
dolžnosti po izteku enega leta od poteka preizkusne dobe.
Zoper ta sklep ni pritožbe.
Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja sodišče upošteva osebnost storilca,
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Odložitev prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja
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Bodi prijazen – brez laži!
Borut Pahor, p. Branko Cestnik sta le dve imeni, ki skupaj z Vojničani razmišljajo o nepotrebnih lažeh, ki
zamegljujejo realnost in pristne odnose.
Dan brez cigaret, brez alkohola … vse to še javnost nekako
prenese. Si predstavljate kakšen dan brez laži? Dan, v katerem
ne bi bile dovoljene niti tiste najmanjše, drobne laži, v stilu,
ups, sem pozabil, spregledal namesto glej, preprosto se mi ni
dalo, ker sem bil utrujen? Res je, ne gre za lahko nalogo, pa
vendar smo prav v vojniški občini pred osmimi leti prvič dokazali, da prav drobne stvari štejejo, drobni nasmehi, četudi le
mimoidočim. Spomnite se prvih plakatov s smejkoti (smejoči
okrogli znaki), ki so napovedovali Teden prijaznosti in dobrih
dejanj v občini Vojnik. Morda je kdo pomislil, da se kaj tako
norega resda lahko gredo le v Vojniku, pa vendar stereotipno
mišljenje društva Izvir iz Nove Cerkve to ni zaustavilo. Pred vrati
je nov teden prijaznosti z naslovom Dan brez laži. »Sporočilo je
dobronamerno, vzgojno in morda res navsezadnje tudi malo
izzivalno, da preverimo, koliko se po nepotrebnem zlažemo.
Nekako v stilu filma Lažnivec, v katerem očka sinu obljubi, da
se en dan ne bo lagal. Ker je odvetnik, sledi kup komičnih situacij. Bistvo pa je, da bi se človek v življenju res lahko velikokrat
izognil laži,« o motivu za tokratni Teden prijaznosti in dobrih
dejanj pripoveduje predsednica društva Mila Kočevar.
V prvem tednu oktobra bodo o lažeh razmišljali tako malčki v
vrtcih kot osnovnošolci, ki bodo na to temo spisali tudi proste
spise. V četrtek, 3. oktobra, bodo o lažeh spregovorili odrasli; okroglo mizo bo vodil nekdanji župnik s Frankolovega p.
Branko Cestnik, ki ima sedaj nalogo obuditi prave krščanske
vrednote v slovenski Cerkvi. V petek, 4. oktobra, se ne čudite
preveč, če vas bo kdo na ulici v anketi spraševal, kako pogosto
lažete, se zavedate, da se kdaj po nepotrebnem zlažete, kako
hude so drobne laži in vam ponujal priponko za napisom Dan

Milica Kočevar, nosilka aktivnosti Tedna prijaznosti v Vojniku

brez laži. V soboto, 5. oktobra, bo osrednja zaključna prireditev
letošnjega Tedna prijaznosti in dobrih dejanj (pričakujemo
tudi udeležbo predsednika države Boruta Pahorja), na kateri
bomo ob kulturnem programu podelili priznanja piscem najbolj izvirnih spisov na temo laži, obenem pa, kot nikoli doslej,
ne bomo pozabili niti na dobrodelno noto prireditve. Vsako
leto se je nabralo toliko prostovoljnih prispevkov, da smo lahko nekaj otrokom omogočili lepše počitnice, tokrat pa bomo
sredstva namenili starejšemu socialno ogroženemu občanu za
nabavo kurjave ter mladi družini v stiski.
Rozmari Petek

Prijave na projekt
Simbioza 2013 odprte
Simbioza je odprla prijave na brezplačne delavnice spoznavanja z osnovami uporabe računalnika in mobilne telefonije.
Simbioza bo letos že tretjič povezovala dve generaciji
in celo Slovenijo. Gre za prepoznaven vseslovenski prostovoljski projekt, s katerim na temelju medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva dvigujemo raven
računalniške pismenosti starejših. Potekala bo med 21. in
25. oktobrom 2013 na številnih lokacijah po celotni Sloveniji, tudi v Vojniku.
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi letos –svoj pečat
lahko pustite kot prostovoljec in svoje znanje delite s
starejšimi ali pa pristopite k projektu kot udeleženec, ki
želi storiti prve korake v svetu računalništva in interneta.
Prijave so že možne, in sicer se lahko prijavite na spletni
strani www.simbioza.eu ali pa po telefonu na 040 940 888.
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Za več informacij o izvajanju delavnic v občini Vojnik se
obrnite na lokalno koordinatorko Jasmino Jakopič (051
633 847).
Jurij Vovk
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Namesto na morje - v Kozje!
Mik se znova ni izneveril tradiciji: 100 otrokom je polepšal počitnice, obenem pa dal priložnost
nadebudnim Kozjancem, ki so otrokom pokazali raznovrstni svet športa in taborniškega življenja.

Naj bo obdobje debelih ali suhih krav, podjetje Mik sledi svojemu
poslanstvu –vsako leto 100 otrokom omogoči teden brezskrbnih
počitnic. Otroke, ki jih izberejo s pomočjo svetovalnih delavcev
na osnovnih šolah, so ponavadi odpeljali na morje, letos pa so
se odločili za nenavadno destinacijo. Natančneje, prepričala
jih je skupina drznih mladih Kozjancev, ki že nekaj let v Kozjem
pripravlja športne tabore. »Glede na to, da je Mik lani kot generalni
pokrovitelj podprl naš športni tabor, je prišla ideja, da bi mi letos
zanje organizirali letovanje za otroke,« pripoveduje Iztok Štus iz
Kluba mladih Kozje. »Zavedali smo se, da morja nimamo. Imamo
pa lep športni park in predvsem znanje ter mlado ekipo, ki se želi
dokazati in je pripravljena delati,« je nadaljeval Blaž Hartl. »Morje
je le morje, zato sem bil v začetku malce skeptičen. Dal sem jima
15 minut časa, da me prepričata. In sta me. Predvsem z besedami,
naj jim dam priložnost. Prav te sem na svoji poti potreboval tudi
sam,« je dodal direktor Mika Franci Pliberšek.
Tako se je tabor v Kozjem iz dveh vojaških šotorov povečal na kar
pet šotorov, v katerem je bivalo 100 Mikovih otrok. »Tu igramo
različne igre, od karateja, ameriškega nogometa do smešnih
kmečkih iger, tudi plavati smo šli, pa nočni pohod smo imeli,

kekse smo pekli,« so naštevali otroci. »Tole je boljše kot na morju,
ker na morju ne bi spali v šotorih, jaz pa prej še nikoli nisem spala
v šotoru,« je osrednje doživetje opisala Andreja iz okolice Ptuja, ki
je bila na taboru skupaj s sestrico in bratcem. »Včasih so majhne
stvari nepozabne. Zelo ponosni so na primer bili, ko so si prvič
sami pripravili večerjo,« sta dodala Štus in Hartl.
Zadovoljstvo otrok je prvi cilj mladih Kozjancev. »Ni lepšega, kot da
veš, da boš domov na dva avtobusa napokal zadovoljne otroke. Ko
ti rečejo, da si te bodo zapomnili in pogrešali. To je tisto, kar odtehta
marsikatero neprespano uro,« so strnili organizatorji. »Marsikdo me
vpraša, zakaj v času recesije tega stroška kar ne črtamo. Je strošek,
vendar pa Franci Pliberšek s svojo ekipo ne dela le za denar. Kolikor
časa bo Mik obstajal, toliko časa bomo vsako leto razveselili 100
otrok. Ker če za kaj takega firma nima viška denarja, potem je bolje,
da firmo kar zapre. S srcem in z ljubeznijo nam vsem uspeva. To
namreč ni le moj projekt, to je projekt vseh Mikovcev, od tistih v
proizvodnji do tistih v upravi. Vsi dobimo nekaj nazaj, v srce. To pa
je tisto, kar največ šteje,« je povzel Pliberšek.
Rozmari Petek

Franci Pliberšek s svojo ekipo vedno obišče in preveri, kako se otroci na letovanju počutijo.

Na obisku pri dr.
Stanislavu Lipovšku
Del godbenikov Godbe na pihala Nova Cerkev je ob 70-letnici
obiskalo celjskega škofa dr. Stanislava Lipovška. Njihov obisk
11. julija je bil za gospoda Lipovška veliko presenečenje in lepo
doživetje. V mladih letih je igral v Godbi na pihala Male Dole,
igral je bas. Obisk je vodil gospod Slavko Jezernik, ki se je z
glasbeniki pri slavljencu zadržal na klepetu.
Lea Sreš
Foto: Ivan Sumljak
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Veseljakov piknik na
Frankolovem
Radio Veseljak že nekaj časa po Sloveniji prireja piknike, zato smo Frankolovčani veseli, da se je pred
kratkim zgodil v našem kraju.
Vremenska napoved za organizacijo prireditve pod šotorom v
nedeljo, 25. avgusta, popoldne v graščinskem parku Frankolovo
ni bila obetavna. Kljub temu so idejni vodja VESELJAKOVEGA
PIKNIKA, domačin in vodja ansambla VIŽARJI Domen Jevšenak,
ter glavni organizatorji, člani PGD Frankolovo, vse pripravili za izvedbo prireditve v upanju, da bo vreme zdržalo.
Piknik se je pričel ob 14. uri s priznanim narodnim ansamblom
KATRCA, nato pa so sledili še VIŽARJI, KVARTET FRANKOLOVO, BRIGITA ŠULER ter VERA IN ORIGINALI. Za res izviren humor je poskrbel
POHORSKI KLATEŽ, ki je občinstvo, obe povezovalki programa ter
nastopajoče večkrat nasmejal do solz. Prav zaradi tega najbrž ni
bilo dežja, posledično temu je bila prireditev zelo lepo obiskana.
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Program sta spretno povezovali predstavnici Radia Veseljak
Tanja in Janja.
Prireditev je popestril domačin Bogdan Lilija, ki je s svojo ekipo
pripravljal palačinke in jih delil brezplačno. Za hrano in pijačo
so poskrbeli člani PGD Frankolovo.
Ob koncu prireditve, ki se je zavlekla pozno v noč, smo bili vsi
enotnega mnenja, da je prireditev lepo uspela in da jo moramo v prihodnje še kdaj ponoviti.
Čestitke vsem, ki so prireditev organizirali in na njej sodelovali.
Dušan Horvat, predsednik KS Frankolovo
Foto: J. Vovk

Člani strelskih sekcij DU Vojnik, Dobrna, Hudinja in Vitanje
smo v soboto, 22. junija 2013, v Vitanju izvedli tekmovanje
v streljanju z malokalibrsko puško v počastitev občinskega
praznika občine Vitanje.

bro povezal tudi z lokalno skupnostjo, predvsem s Turističnim
društvom Nova Cerkev, ki s svojimi člani rade volje pripomore
pri organizaciji različnih kulturnih prireditev. Ena od bolj odmevnih je sedaj že tradicionalno grajsko popoldne, ki se odvija
vsako leto prvo nedeljo v mesecu septembru. Zaradi visoke
obletnice smo se letos še posebej potrudili, pripravili smo razstavo slik lokalnih amaterskih slikarjev, gospod Zoran Slatinek
je izdal in predstavil knjigo »Lemberg grad in trg«, grajsko
popoldne pa se je pričelo v čudovitem ambientu in ob velikem številu obiskovalcev. Pred gradom je bilo polno stojnic z
različnimi domačimi izdelki in dobrotami, v senci obzidja pa je
nestrpno čakalo veliko število nastopajočih.
Na žalost nam letos vreme res ni bilo naklonjeno. Že kaj kmalu

Tekmovanje so organizirali strelci DU Vitanje pod vodstvom
njihovega člana Franca Grčarja. Na strelišče sta nas prišla pozdravit župan občine Vitanje Slavko Vetrih in predsednik DU
Vitanje Anton Rošer, ki se je tudi udeležil tekmovanja. Oba sta
bila z nami do zaključka tekmovanja in ostala z nami tudi po
uradnem delu prireditve.
Zahvaljujemo se županu Slavku Vetrihu za podelitev pokalov,
medalj in pogostitev. Hvaležni smo, da si je vzel čas in bil z
nami kljub obveznostim, ki jih je imel tega dne.
Rezultati tekmovanja
Ekipno:
1. mesto: ekipa DU Vojnik
2. mesto: ekipa DU Dobrna
3. mesto: ekipa DU Vitanje
Posamezno:
1. mesto: ŠandorPatkanj, DU Vojnik
2. mesto: Branko Brežnik, DU Vojnik
3. mesto: Janez Brodej, DU Vitanje
Franc Kuzman

Grajsko popoldne
na gradu Lemberg
Za vse, ki še niste slišali za grad Lemberg, moram najprej povedati kje se le ta sploh nahaja. Če se peljete iz Vojnika proti Dobrni boste malo naprej od Nove Cerkve že uzrli čudovito obzidje gradu, ki se nahaja strmo nad samim krajem Lemberg. Letos grad praznuje že 800 let od takrat, ko je bil prvič omenjen.
Zamenjal je kar 30 lastnikov, po drugi svetovni vojni je bil precej
izropan in je neslavno propadal. Svetla luč je gradu posvetila s prihodom zadnjega –zdajšnjega lastnika gospoda Francija Zidarja.
Vsak, ki vsaj tu in tam zaide v okolico gradu takoj opazi občutne
spremembe, seveda je obnova dolgotrajna in draga reč, a entuziazem, ki žene gospoda Francija je močan in obrodi sadove.
Ker sami zidovi ne pomenijo veliko, se je novi lastnik zelo do-

po nastopu prvih skupin nas je vse skupaj pregnal močan dež
in toča. Škoda, veliko nastopajočih je še čakalo, da pokažejo kaj
znajo in za kar so se dolgo pripravljali. Kljub letošnji smoli ne
mislimo obupati, delali bomo naprej, grad mora imeti tudi dušo.
Ob tej priložnosti se želim iskreno zahvaliti vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri sami izvedbi prireditev. Hvala sponzorjem, nastopajočim, razstavljalcem, gospodu Franciju Zidarju,
predvsem pa članom Turističnega društva, ki vseskozi garajo, s
tem pa skrbijo za dobro ime društva in kraja.
Zvezdana Stolec, predsednica TD Nova Cerkev
Foto: Srečko Sentočnik
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Ob prazniku
občine Vitanje
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13. Srečanja
Gradiščanov Slovenije
Gradiščani Slovenije smo praznovali 22. junija 2013 na Gradišču nad Prvačino. Prvo srečanje Gradišč je
v juniju 2001 organiziralo TD Gradišče pri Lukovici in poželo velik uspeh, tako da je dogodek sedaj že
tradicionalen. Kako pa tudi ne, saj velja Gradišče za najpogostejše ime slovenskih naselij! Gostitelj je vsako
leto drugo Gradišče. Naslednje leto je na vrsti Gradišče pri Trebnjem.
Krajevna skupnost Gradišče nad Prvačino je skupaj z
novoustanovljenim društvom Gradiškovci gostilo in
organiziralo to tradicionalno srečanje. Na srečanje je prišlo
497 Gradiščanov iz štirinajstih Gradišč po Sloveniji. Skupaj z
domačim Gradiščem je bilo na prizorišču 800 zbranih ljudi. Ob
prihodu je vsako Gradišče za dobrodošlico glasno pozdravila
»Prvačka pleh muzika« v povorki »Prvačkih mažoretk«. S
prijetno vodičko z napisno tablo Gradišče pri Vojniku smo
ji sledili na Hrib, kjer je bil prireditveni prostor in lep razgled
naokoli. Začetek uradnega dela programa so otvorili otroci
Gradišča nad Prvačino s pesmijo zbora Gradiškovski slavčki.
Pozdravni besedi sta imela predsednik KS Boris Stubelj in
župan mestne občine Nova Gorica Matej Arčon. Z nami
je potovala tudi predstavnica občine Vojnik, direktorica
občinske uprave Mojca Skale, ki je pri točki Predstavitev
prisotnih Gradišč prenesla pozdrave našega župana Benedikta
Podergajsa županu mestne občine Nova Gorica g. Arčonu,
predsedniku KS gospodu Stubelju in predsednici društva
Gradiškovci ge. Tini Krog ter predala simbolna darila. Prav tako
sem kot predstavnik Gradišča pri Vojniku podaril predsednici
društva Gradiškovci sliko, narejeno po legendi dveh vojniških
gradov, povezanih z »ledrastim mostom«, in čestital za izvedbo
srečanja. Program je bil pester in raznolik tudi z družabnimi
igrami, pri katerih so sodelovali tudi naši fantje in dekle iz ŠD
Bovše. To so bili: Tina Bele, Branko Mastnak, Denis Slapnik, Rok
Žurej in Damjan Kovačič, ki so osvojili 4. mesto . Zato so prejeli
pisno priznanje in pokal. Izkoristili smo in si ogledali Turistično
kmetijo Šorli s 16.000 vinogradniškimi trsi, se najedli svežih
breskev, posušenih krhljev kakija, raznega peciva in pokusili
primorska vina. Ob prijetnih vonjavah cvetočega jasmina
smo se sprehodili po Gregorčičevi učni poti, si ogledali vaške

znamenitosti v cekvi Brezmadežne Device Marije in v njej
slikarska dela Jožefa Tominca. V tej cerkvi je bila tudi sv. maša,
ki jo je za Gradiščane daroval župnik g. Hrast . Po programu
sta bila na ogled tudi dva avtomobila starodobnika. Eden Fiat
iz leta 1932 in Jaguar XA 150 FHC, letnik 1960; lastnik je Jože
Kogoj, ki je zgodbo o tem avtu predstavil v knjigi z naslovom
“Zgodba o vstrajnosti”. Na ogled so bili tudi dirkalni motorji
starodobniki nekdanje odlične slovenske tovarne TOMOS.
Videli smo tudi dve izvedbi –dnevno in nočno z osvetljenim
radijsko vodenim modelom letala po taktih glasbe mojstra
Alana Goljavščka, upravljalca letala. Za glasbo z vmesnimi
točkami je skrbel Ansambel Hram.
Mi, iz Gradišča pri Vojniku, smo se tega dogodka udeležili zelo
številčno in zraven popeljali ljudi iz vojniškega podeželja: člane
ŠD Bovše in Društva Dobra volja, tako da smo dobili pisno
priznanje za največjo udeležbo na srečanju in pokal.
Iz Gradišča pri Štjaku je prišlo na to srečanje kar 50 %
prebivalcev. Številka je bila 1. Zanimivo, da sta v tem Gradišču
samo dva moška prebivalca in je zato procent udeležbe tako
velik. To je najmanjše naseljeno Gradišče po nam znanih
podatkih v Sloveniji.
Na koncu naj zapišem, da je bilo to srečanje svojstveno lepo
in smo se imeli lepo in veliko videli. Druženje, ki ga vsako
leto doživljamo, je enkratno in nas kljub raznim težavam čez
leto združuje in povezuje. Vse eventualne pomanjkljivosti, ki
nastanejo pri takšni organizaciji, so spremljevalke organizatorja
in nas ljudi, ker popoln ni nihče. Zato si g. Hans Peter Fritz in ga.
Tina Krog , ki sta imela vse niti tega srečanja v rokah, zaslužita
posebno pohvalo.
Martin Goleš

V nedeljo, 25. avgusta 2013, je župnija ob svojem zavetniku sv. Jerneju praznovala 400-letnico obstoja. Prvi
zapiski o tem, da je v Vojniku župnik, so sicer starejši, a je župnija spadala v pražupnijo Nova Cerkev. Slovesno
sveto mašo je ob somaševanju še šestih duhovnikov vodil dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof, ki je v mesecu
juliju praznoval 70. rojstni dan, pred 45 leti pa je v tej cerkvi slavil svojo novo mašo.
Somaševanju se je pridružil jubilant mag. Tone Vrisk, ravno tako
domačin, ki letos praznuje 40 let mašništva, poleg tega pa še domači
župnik Anton Perger, ki službuje v Vojniku že 40 let, od tega je 30 let
župnik. Vsem trem so čestitali predstavniki župnijskega občestva,
predsednica Krajevne skupnosti Vojnik in župan občine Vojnik.
V svoji pridigi se je gospod škof spomnil vseh domačih
duhovnikov, ki so delovali ali še delujejo v zadnjih sto letih. Živih
duhovnikov je še sedem. Njegov lep spomin ostaja na bivšega
zlatomašnika Martina Lupšeta, ki je s svojim zgledom in molitvijo
navdušil mlade fante, da so postali duhovniki, njegovo delo pa
nadaljuje sedanji župnik.
Ob koncu se je dotaknil tudi najtežjega trenutka mariborske
nadškofije, katere apostolski upravitelj je trenutno, in zaprosil
vernike, da prepustijo obravnavo nepravilnosti strokovnjakom,
sami pa molijo za duhovnike in slovensko cerkev, da bo zmogla
iz težav in se bo posvetila duhovnemu življenju in oznanjanju
vere v Jezusa Kristusa.
Poseben čar slovesni sveti maši so dali domači animatorji, Godba
na pihala Nova cerkev in Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja
Vojnik pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča, ki se je na to slovesnost posebej pripravil. Za okrasitev cerkve so poskrbeli vaščani
vasi Jankova in Ivenca, od koder sta jubilanta doma.
Po sveti maši so člani Župnijske Karitas postregli z dobrotami, ki
so jih prispevali nekateri verniki. Vsi, ki so se udeležili slovesnosti
in so napolnili veliko vojniško cerkev, so bili veseli, da so si škof

Dr. Stanislav Lipovšek, mag. Tone Vrisk, Anton Perger,Ivan Šumljak,
p. Branko Cestnik, Jože Špes, Jože Lipovšek in Franc Brecl na slovesni sveti maši.

in duhovniki vzeli čas zanje in z njimi poklepetali ter izmenjali
mnenja. Po skupnem kosilu z domačimi in dekanijskimi duhovniki ter bogoslovci so se ustavili še na domačijah slavljencev.
Ob praznovanju je Župnija Vojnik izdala zgibanko, v kateri je predstavljen kratek zgodovinski razvoj župnije in župnijskih cerkva.
Milena Jurgec
Foto Edi Fidler

Kar ni zapisano, je,
kot, da se ni zgodilo
Je v nagovoru na VII. PRAZNIKU VINA utemeljil cilj izdaje
jubilejnega ZBORNIKA Vinogradniško vinarskega društva
občine Vojnik urednik Drago Medved. V zborniku so
namreč hoteli v sliki in besedi pokazati malce zgodovine
vinogradništva v domačem kraju ter kar so se v desetletnem obdobju naučili, kaj lepega doživeli.
Urednik je še posebej izpostavil Jureta Vovka (fotografija), Mirka
Krašovca, Pavla Leskovarja, Franca Kuzmana, posebej pa še Mirana
Kovača. Seveda pa tudi vse ostale, ki so sodelovali s prispevki, prispevali denarna sredstva ali pa vsaj z lepo mislijo spremljali prizadevanje kolegov pri za vinogradnike res zahtevnem projektu. Kako
jim je to uspelo, bodo presodili bralci in najpravičnejši sodnik - čas.
V polni lepo urejeni dvorani Kulturnega doma v Vojniku (Mirko
Krašovec s sodelavci - izvirno kot zmeraj v teh desetih letih) so
vojniški vinogradniki v prisotnosti visokih gostov, tudi aktualne
vinske kraljice Slovenije, proslavili deseto obletnico uspešnega
dela. Najzaslužnejšim so podelili priznanja za prizadevno delo ter
medalje – priznanja za vina z X. OCENJEVANJA VIN letnika 2012.
V desetih letih so komisije ocenile 1.302 vzorca, podelile 482
zlatih, 453 srebrnih, 64 bronastih diplom –medalj. Kako trnova

Drago Medved

je pot do priznanja –medalje, dokazujejo 303 izločeni vzorci
(napaka v vinu). Še enkrat ponosno zapišimo, da je povprečna
ocena letnika 2012 s 157 vzorci bila 18,10, kar je pogoj za zlato
priznanje – medaljo! To pa je več kot trden temelj za uspešno
delo v naslednjem obdobju. BILO JE VREDNO TRUDA!
Pavle Leskovar
Foto: J. Vovk
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400 let župnije Vojnik

OSTALO

Nova zvonova v cerkvi
sv. Tomaža v Vojniku
Na grajskem hribčku nad Vojnikom stoji podružnična cerkev, ki je posvečena svetemu Tomažu. Na njenem
mestu je v časih, ko so pri nas živeli grajski gospodje, stala grajska kapela. Do sedaj je tam zvonil samo en zvon,
v nedeljo, 16. 6. 2013, pa sta se mu pridružila dva nova zvonova. Eden je posvečen svetemu Tomažu, drugi pa
blaženemu Antonu Martinu Slomšku, ki je kot kaplan v Novi Cerkvi prav gotovo maševal tudi v tej cerkvici.
za škofovo sedemdesetletnico življenja. Ob koncu slovesnosti je
marsikomu privabilo solze v oči zvonjenje novih zvonov, ki so
jih strokovnjaki pritrdili v zvonik in usposobili za ‘’opravljanje njihove službe’’. Po slovesni sveti maši je sledilo srečanje in agape,
za katerega so poskrbele pridni gospodarji in gospodinje.
Milena Jurgec
Foto: Milena Jurgec

Blagoslov zvonov

Pobudnika za nabavo zvonov in glavna organizatorja slovesnosti
sta bila ključarja, brata Janko in Jože Krameršek. S pomočjo dobrih ljudi - botrov in darovalcev - so uspeli kupiti zvonove, ki so jih
pripeljali do cerkve. Ministranta Luka in Izak sta pozdravila nova
zvonova, zaključila pa z besedami: ‘’Vsi trije zvonovi bodo zdaj
zvonili, Jezusa, Marijo, svetega Tomaža bodo počastili, naznanjali
bodo jutro, poldne, noč in nas v večnost pospremili nekoč.’’
Po slovesnem blagoslovu so žene in dekleta dvignile prvi
zvon, ki tehta 230 kg, fantje in možje pa drugega, ki ima 530
kg. Slovesnost je vodil msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof,
ki je s to cerkvijo še posebej povezan, saj sta se leta 1941 tu
poročila njegova starša. V slovesnem somaševanju so sodelovali še domači župnik Anton Perger, dr. Bogdan Kolar in Franc
Brecl. Škof je spregovoril velikemu številu vernikov, ki so prišli
iz različnih krajev in napolnili prostor pred cerkvijo. Kot otrok je
bil pogosto v tej cerkvi, saj so imeli stari starši pod cerkvijo vinograd. Spominja se: ‘’Tam so možje okopavali vinograd, se veselili
in šalili, a ko se je oglasil zvon, so možje sneli klobuk z glave in
zmolili Angelovo češčenje. Jaz sem pa to kot deček gledal pa
mi je to ostalo zelo v spominu in me to spremlja. Kakšen zgled
je to za otroka? Če smo sedaj opustili to navado, nismo nič bolj
bogati, ampak obubožani. Skušajmo to ob novem zvonu na
novo odkriti. Zvon je tudi glasnik, če se kdo poslovi od nas. To
ni samo glasnik žalostnega dogajanja, ampak vere, upanja in
ljubezni … Zvonovi vabijo k bogoslužju, ki je v bistvu srečanje
z Jezusom Kristusom … Kristjani moramo biti luč, kvas in sol
zemlje. Novi zvonovi so novi klicarji vere, upanja in ljubezni
…’’ Slovesnost je povzdignilo igranje godbe na pihala iz Nove
Cerkve ter petje domačega pevskega zbora pod vodstvom prof.
Tomaža Marčiča. Sveta maša je bila namenjena tudi v zahvalo
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Spoštovanje do
sosedov – sokrajanov

Vedno se v kraju najde človek, ki s svojimi dejanji izstopa in ga zaradi tega vsi spoštujemo. Tako smo se krajani
Straže in Novak zbrali in obiskali najstarejšega krajana
Viktorja Seniča in ga za njegov 80. rojstni dan presenetili.
Z nami je bil tudi ansambel VESELI POTEPUHI, ki so s svojimi
skladbami popestrili popoldne. Viktorju smo zaželeli veliko
sreče in da bi mu zdravje služilo tudi naprej.
Branko Marovšek

OSTALO

Minilo je štirideset let …
V soboto, 29. junija 2013, smo osnovnošolci a-razreda Osnovne šole bratov Dobrotinšek Vojnik, generacija 19651973, praznovali.

Uvodoma smo se z enominutnim molkom poklonili štirim našim
pokojnim sošolcem.
Minilo je štirideset let , ko smo končali osnovno šolo in odšli vsak
po svoji poti nasproti novim življenjskim izzivom. Čeprav se nas
je zbralo malo, smo večer po sv. maši pri sv. Florjanu v Vojniku
nadaljevali druženje ob zvokih harmonike pozno v noč v gostišču
Hrovat v Višnji vasi. Večer smo si popestrili s tem, da smo v goste
povabili našega učitelja likovnega pouka, gospoda profesorja Petra Krivca in z njim obujali spomine na lepe in brezskrbne šolske
dni. Z veseljem se je odzval našemu povabilu in nas presenetil
z našimi likovnimi risbami iz tistega časa, katere je hranil vse do
danes. Razdelil nam jih je za spomin ter zraven pokomentiral
nadarjenost učenca. Tega dejanja smo bili zelo veseli tudi tisti, ki
smo bili malo manj nadarjeni v likovni umetnosti in zato risb ni
bilo v Petrovem arhivu.
Ob dobri hrani, glasbi in pijači smo naše druženje zaključili proti
jutru naslednjega dne in si obljubili, da proslavimo tudi petdesetletnico, čeprav bomo naredili nekaj vmesnih družabnih srečanj
v obliki piknikov.

koristno delo v CPU. S tem želimo ozavestiti ljudi o ponovni uporabi rabljeni stvari, hkrati pa promoviramo trajnostno mobilnost.
Povezali smo se tudi z društvom paraplegikov iz zavoda Vozim,
ki bodo ob 12. uri predavali o varnosti v prometu in delili svojo
osebno izkušnjo z obiskovalci v Kulturnem domu Vojnik.
Dan se bo zaključil s potopisnim predavanjem ob 18. uri v Kulturnem domu Vojnik, kjer bo Nina Majcen s fantom delila izkušnje s
potovanja po Kirgizistanu in Kitajski in predstavila kontrast med
onesnaženostjo večjih mest in čistostjo gorskega zraka.
Skratka, veliko se bo dogajalo. Vabljeni vsi, da se nam pridružite
na Dnevu mobilnosti 20. septembra. In ne pozabite na akcijo zbiranja rabljenih koles!
Jasmina Jakopič

Zlata poroka
na Frankolovem

Martin Goleš

Dan mobilnosti
Občina Vojnik v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizira
celodnevni dogodek Dan mobilnosti 20. 9. 2013 na košarkarskem
igrišču v Vojniku. Letos si bomo v okviru te pobude prizadevali
za čistejši zrak in tako za zmanjšanje pojavnosti številnih bolezni,
povezanih z onesnaženostjo zraka, zato bomo opravljali meritve
onesnaženosti zraka in predstavili hibridno vozilo. Dopoldan
bomo animirali predvsem otroke iz OŠ Vojnik in vrtca. Ob deseti
uri si bodo otroci iz vrtca in šole ogledali gledališko predstavo Eko
pod smreko.
Promovirali bomo okolju prijaznejše oblike mobilnosti, zato skupaj s Centrom ponovne uporabe organiziramo akcijo zbiranja
rabljenih koles. Pozivamo vse, ki jim rabljena kolesa doma »zavzemajo prostor«, tudi če so v okvari, da nam jih dostavijo v Center
ponovne uporabe, kjer jih bodo tehnično pregledali. Na Dnevu
mobilnosti 20. septembra bomo kolesa enotno pobarvali. Ta kolesa pa bodo na voljo obiskovalcem v CPU v zameno za družbeno

Pomemben jubilej se je zgodil zakoncema Marici in Adolfu
Videnšek, ki sta ga obeležila v mesecu avgustu letos. Obreda na
civilni in cerkveni poroki sta bila veličastna, kot sta bila veličastna
slavljenca, saj sta kljub letom in dolgem zakonskemu stanu vse
prenesla dostojanstveno. Zaključek, ki je bil pri Turistu, je postregel s polno presenečenj, glasbe in slavnostnih govorov, predvsem
sina Tomislava, ki je vodil celoten protokol.
Tudi mi želimo slavljencema še dolga leta zakonskega miru in
zdravja.
Jure Vovk
Foto: Jure Vovk
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Otroci in animatorji na oratoriju v Vojniku

Oratorij v Vojniku
V Vojniku je v predzadnjem tednu počitnic potekal oratorij. To je prireditev za kvalitetno preživljanje časa
otrok v počitnicah.
Od ponedeljka, 19. 8., do nedelje, 25. 8. 2013, je v Vojniku potekal oratorij, ki so ga desetič pripravili pridni in delovni animatorji pod vodstvom Lucije Krašovec ob pomoči Ivana Šumljaka
in podpori domačega župnika Antona Pergerja. Sodelovalo je
68 otrok, ki so dan pričeli s sveto mašo, kjer je petje spremljal
ansambel animatorjev, nadaljevali z ogledom igric, se pogovorili o vsebini in nato sodelovali na različnih delavnicah. Obiskali so jih člani Slovenske vojske, kopali so se na kopališču na
Frankolovem, jezdili konje itd. Dobili so spominske majice. Animatorji so poskrbeli za dodatno streho, ki je prisotne skrivala
pred močnim soncem. Za hrano so poskrbele skrbne gospo-

Romanje po poteh
Cirila in Metoda
Romarji iz Vojnika smo se ob praznovanju 1150-letnice prihoda slovanskih apostolov Cirila in Metoda v ponedeljek, 24.
junija, za štiri dni odpravili na pot na Češko. Na romanje so
ostali čudoviti spomini.
Potovanje smo pričeli v ponedeljek, 24. 6. 2013, v zgodnjih jutranjih urah v Vojniku.
Med potovanjem po Avstriji smo se ustavili v Avguštinskem
kanoniškem samostanu St. Florian pri Linzu, ki je ena najpo
membnejših baročnih zgradb Avstrije. Ostanki zidov pod ba-
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dinje. Zadnji dan je oratorij potekal popoldne, ko so skupaj s
starši odšli do cerkve Device Marije, kjer so oratorij zaključili s
skupno sveto mašo. Otroci in starši so bili navdušeni in se poslovili z geslom: Nismo sami – Bog je z nami.
Oratorij v Vojniku poteka na pobudo domačega župnika. Prvič
je potekal leta 2003, ko je bila voditeljica Milena Jurgec, kasneje so se mladi pridno izobraževali in postali uspešni animatorji. V naslednjih letih sta bili voditeljici Lea Jurgec, nato Klara
Lipičnik, sedaj pa je Lucija Krašovec.
Milena Jurgec

ziliko izvirajo iz časa mučenika Floriana v 4. stoletju, čigar grob
je služil kot romarsko mesto. Tam smo imeli prvo sveto mašo.
Pot smo nadaljevali do mesta Češki Krumlov, ki je srednjeveško
mesto iz 13. stoletja. Naslednji dan nas je pot vodila na Svato Horo ob starem rudarskem mestu Přibram, najstarejše in
najpomembnejše romarsko središče Češke, kamor se vsako
leto zgrinjajo množice vernikov. Na mestu, kjer danes stoji
mogočen kompleks, naj bi že leta 1260 stala prva kapela v
čast Matere Božje. Pot nas je vodila v Velehrad, največje in
najpomembnejše božjepotno središče Moravske. Brata Ciril
in Metod sta prišla v te kraje že v 9. stol. in Velehrad je postal
sedež Metodove metropolije ter prestolnica Velike Moravske.
Slovanska apostola sv. Ciril in Metod sta zelo pomembna tudi
za nas Slovence, saj sta širila krščansko oznanilo in uvedla

OSTALO
Pred Plečnikovo cerkvijo v Pragi

bogoslužje v domačem jeziku. Tudi tam smo imeli priložnost
sodelovati pri sveti maši.
Obiskali smo zgodovinski kompleks Hradčane. Praški grad je že
stoletja sedež čeških vladarjev, v znameniti gotski katedrali sv.
Vida so grobovi čeških kraljev in svetnikov: sv. Vida, sv. Janeza
Nepomuka in sv. Venčeslava, v najpomembnejši romarski cerkvi
Loreto pa se nahaja kopija Nazareške »svete hiše«. Zadnji dan smo
obiskali cerkev Presvetega srca Jezusovega, ki jo je oblikoval naš
Jože Plečnik. Tudi v tej čudoviti cerkvi smo imeli sveto mašo. Vse

dni romanja smo se spominjali naše domovine. Posebno veseli
smo bili obiska čeških pevovodkij iz Jirkova in Chomutova Eve
Stainbachove in Liane Jichove. Za duhovno vodstvo sta odlično
poskrbela duhovnika Anton Perger in Alojzij Kostanjšek, za vsestransko zanimivo vodenje je poskrbel Tadej Jakopič, ki je poleg
organista Aleša Kolška tudi sam sedel za orgle. Romanje je bilo
čudovito, duhovno zelo bogato, poučno in nepozabno.
Milena Jurgec

HILARIJ v vse slovenske občine
V petek, 2. avgusta, smo ob 16.30 pred Občino Vojnik pričakali kolesarja Radovana Skubica, ki s svojim
poslanstvom na ta način povezuje vseh 211 občin v Sloveniji.

Župan kaže, kje je nalepil lipov list.

Pot, ki jo je prepotoval v desetih dneh, označuje pod imenom
HILARIJ. V vsaki občini se pozdravi z županom, župan pa nalepi
lipov list na tablo, katero spremstvo vozi s seboj. V Vojnik
je z njim pripotoval tudi župan občine Mengeš, skupaj pa
sta naprej odpeljala proti Celju. Povprečno prekolesari 200
kilometrov dnevno.

Prihod kolesarjev

Ob slovesu je župan občine Vojnik Beno Podergajs kolesarju
podaril monografijo občine Vojnik, za katero se je Radovan
Skubic iskreno zahvalil.
Jure Vovk
Foto: J. Vovk
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„Veseljaki„ v Špesovem domu
Prireditve in dobra volja so že tradicija v našem domu. Letno se pri nas zvrsti 35 in tudi več različnih skupin
in ansamblov, razen poleti, ko je čas počitnic in dopustov.
Toda letos kljub visokim temperaturam nismo mirovali.19. julija je
naš dom obiskala skoraj cela ekipa Radia Veseljak, skupaj z ansamblom Vrt, ki je še bolj razgrela že tako ogreto ozračje. Se boste vprašali,
kako so zašli v Vojnik? Naša stanovalka Marija Gričar, Ljubljančanka,
ki živi pri nas, se z „Veseljaki“ druži že lep čas - beseda je dala besedo
in rade volje so se odzvali, da jo obiščejo. Z nami so preživeli prijetno
urico, skupaj smo zapeli, zaplesali, se pogovarjali in veliko smejali.
Nikomur ni bilo vroče zaradi vročine, ki je pritiskala od zunaj, ampak
nam je bilo prijetno toplo pri srcu in v duši – in spoznanje, da le prijazen nasmeh, lepa beseda in dobra volja nekaj štejejo.
Skupaj z direktorjem in njegovo ženo smo se jim iskreno zahvalili
za obisk in jih povabili, naj nas še kdaj obiščejo, saj smo pri nas v
domu vedno za dobro voljo. In veste, kaj so na koncu dejali? „Če
imate prostor, ostanemo kar pri vas!“
Dragica Brilej

Po 50. letih znova
v OŠ Vojnik
Na lep sončen dan, 18. maja, so se v OŠ Vojnik ponovno srečali
sošolci in sošolke, ki so šolske klopi zapustili pred 50 leti.
Srečanje sošolk in sošolcev so organizirali Mira Pušnik, Marjana
Čretnik, Žarko Samec, Darko Zdovc in Milica Les
Marjanca Čretnik je o srečanju razmišljala takole:
50 let, kar smo zapustili osnovno šolo Vojnik! A je to mogoče?
Ja, minilo je 50 let, kar smo zapustili osnovno šolo v Vojniku.
Dva razreda: A z razredičarko gospo Francko Tanc, ki se je
srečanja udeležila, in B z razredničarko gospo Kocjan-Šelih, ki
pa je na žalost ni bilo. Našemu vabilu sta se odzvala tudi priljubljena učitelja gospa in gospod Lebič.
Po končani šoli smo šli vsak po svoji poti v življenje. Nekaj let
se nismo srečevali, bili smo preveč zaposleni sami s sabo in z
Osnovnošolske klopi so zapustili pred 50 leti

ustvarjanjem družin.Srečali smo se na 30. obletnici in potem
še na 40., letos pa na “zlati obletnici”, ki je bila nekaj posebnega
tudi zaradi slik naših razredov, ki jih je v lični brošuri zbral in
nam jih podaril naš sošolec Žarko Samec.
Nismo se vsi prepoznali, čas nas je malo spremenil in postali
smo zrelejši. Zbrali smo se pred šolo, kjer so nas prijazno sprejeli s kulturnim programom v avli šole, ki je sedaj nismo več prepoznali. Ravnateljica gospa Majda Rojc nam je povedala kratko
zgodovino šole in nas popeljala po novih hodnikih, razredih in
kabinetih. Hvala za to!
Druženje pa smo nadaljevali v gostišču Pri kozolcu, kjer smo obujali spomine. Najpogosteje smo se spraševali: “Se spomniš ...” Najbolj vztrajni smo vztrajali do drugega dne ter si ob slovesu obljubili da se dobimo čez 5 let, z željo, da bi se srečanja udeležilo še
več sošolk in sošolcev. Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji!
Povzela: Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Matjaž Jambriško

Naša potepanja: Srbija

Pot nas je vodila mimo Beograda do Smedereva, kjer smo si
ogledali trdnjavo in se napotili proti soteski Đerdap. Ogledali
smo si še eno najlepših utrdb na Donavi v Golubcu, Lepenski
Vir, HE Đerdap, Rajačke pimnice, Muzej v Zaječarju, Gamzigrad
in antično cesarsko vilo Felix Romuliana, ki je uvrščena na seznam Unicefove svetovne kulturne dediščine.
V Zaječarju smo se srečali z našimi gostitelji iz Planinskega društva
Zaječar. Na njihovo spodbudo in povabilo smo ta večer namenili
tudi dogovoru o medsebojnem sodelovanju. Naš predsednik
je v ta namen podal izjavo na TV Zaječar in s predsednikom PD
Zaječar podpisal svečano listino o sodelovanju.
Prvo soboto v juliju pa smo se planinci napotili proti avstrijskemu Reisecku. Čaka nas še Žrd v Italiji, skratka pohodi in izleti
po programu.

Sodelovanja:

Naši markacisti so se aktivno pridružili nadelavi JAKOBOVE
POTI. Pobudnik je Društvo prijateljev poti svetega Jakoba.
Njihov namen je oživljanje tradicije slovenskih srednjeveških
romanj in potovanj po poteh, ki vodi v Kompostelo. Pot, ki
jo markirajo markacisti PD Vojnik, sega od Žičke Kartuzije do
Kunigunde. Ta del poti je zajeta v t. i. Ogrsko vejo.
PD Vojnik je sodelovalo pri SVEČANOSTI, ki je bila PRI SV.
TOMAŽU. Pomagali smo organizatorjem in bili tudi botri. Prireditev je bila lepa za vse nas prisotne. Čestitke in zahvala pobudnikoma in organizatorjema, bratoma Krameršek.
POHOD s prijatelji planinci PD Dramlje je bil letos v obratni smeri.
Vsa leta smo iz Vojnika krenili planinci obeh društev, letos pa smo
Vojničani startali v Dramljah. Kot vedno je bilo druženje prijetno, s
kramljanjem, ki ga nam vsakdanjik pogosto onemogoča.

Dogajanja na koči:

PD Vojnik aktivno sodeluje ob raznih prireditvah in nalogah s
sosednjimi društvi in društvi v občini. Mnogo tega se odvija v
našem domu –Koči pri Tomažu. Veseli smo teh druženj, saj jih
spremljata lepa pesem in nova znanstva.
Hvala vsem, ki skrbite, da ostaja prostor v in ob koči urejen,
snažen!

In še:

Varnost na zelo zahtevnih planinskih poteh. Vedno več
pohodnikov se odloči za poti, ki so označene ZZP -zelo
zahtevna pot. Hoja po zelo zahtevnih planinskih poteh je
povezana s tveganji. Pri nezadostni pripravljenosti, pomanjkljivi opremi ali napačnem ravnanju obstaja nevarnost padca.
Na kaj moramo biti pozorni? NAČRTUJTE SKRBNO!
Načrtovanje je ključ do varnih, užitka polnih tur. Natančno se
pozanimajte o težavnosti, dolžini, dostopu in sestopu, vremenu in razmerah na poti. IN CILJ? Cilj prilagodite osebnim
sposobnostim!
Previsoko izbrana težavnostna stopnja zmanjšuje doživetje
in lahko privede v nevarne situacije. Oprema? Uporabljajte
popolno, normam ustrezajočo opremo!
Plezalni pas, varovalni komplet in čelada: samo dosledna
in pravilna uporaba opreme omogoča varno hojo po zelo
zahtevnih poteh. Za nujne primere imejte s seboj komplet
prve pomoči in mobilni telefon. Ob nevarnosti nevihte ne
vstopajte na zahtevno planinsko pot!
Udar strele pomeni življenjsko nevarnost. Dež, mokrota in
mraz povečajo nevarnost padca. Kritično preverite žično vrv
in sidra!
Padajoče kamenje, pritisk snega, drobljenje skale zaradi zmrzali in
korozija lahko poškodujejo varovalne in druge naprave. Ne vstopajte na zaprte planinske poti. Dvojno preverjanje ob vstopu!
Kontrolirajte se medsebojno: spoj plezalnega pasu, povezava
varovalnega kompleta s plezalnim pasom, čelado. Vzdržujte
zadostno varnostno razdaljo! Med dvema fiksnima točkama
se sme gibati samo ena oseba. Jasen dogovor pri srečevanju!
Komunikacija in obzirnost preprečujeta nevarne situacije pri
prehitevanju ali srečevanju. Pozor, padajoče kamenje!
Previdno gibanje preprečuje sprožanje kamenja. Spoštujte
naravo in okolje!
Potujte z javnimi prevoznimi sredstvi ali s skupinskim prevozom. Odpadke odnesite s seboj. Ne povzročajte hrupa.
VAREN KORAK VAM ŽELIM!
Zvonka Grum

PLANINSKI KOTIČEK

Planinski kotiček

ŠPORT

5. gorski tek na Kislico in
9. kolesarski vzpon na
Strnadov travnik
Na dela prost dan, 15. avgusta, je bilo v Socki zopet pestro. Člani Športnega društva Socka smo že kar nekaj
dni prej pripravljali prireditev za vse domačine in ostale morebitne obiskovalce. Vreme nam spomladi ni
omogočilo izvedbe gorskega teka na Kislico, zato smo se odločili, da ga izvedemo hkrati s kolesarskim
vzponom na Strnadov travnik. Na ta dan je bilo vreme več kot dobrodušno, saj je prejšnji dan deževalo in je
bilo ozračje dodobra ohlajeno, jutranji sončni žarki pa so kazali, da je pred nami čudovit, ne prevroč dan. Tako
so se ob 8. uri zjutraj izpred gasilskega doma v Socki na pot podali pohodniki. Bilo jih je okrog 40, še nekaj 10
pa smo jih kasneje opazili, ko so prišli na Kislico iz drugih smeri in pot zaključili na Strnadovem travniku.

Ob pol desetih so se na pot podali tekači. Udeležba tekmovalcev
je bila letos nekoliko nižja kot v preteklem letu, vendar to nikakor
ne pomeni, da so bili rezultati slabši. Najhitreje je na vrh pritekel
Nik Mernik s časom 35 minut in 26 sekund. To sicer ni absolutni
rekord proge, je pa zelo blizu. Tisti, ki poznate pot na Kislico, veste,
da je takšen čas fenomenalen! Vendar Nik ni bil edini s takšnim
časom, takoj za petami sta mu bila Danilo Šimnic, 35:31, in Dejan
Grm, 35:56. Vsi trije našteti so bili tudi zmagovalci v svojih kategorijah. V kategoriji moških nad 41 in do 55 let je bil zmagovalec
Milan Vivod s časom 37:51, moških nad 55 let pa Obrad Lazič s
časom 47:47. Zelo veseli smo bili tudi ženskih tekmovalk, kar 5 jih
je bilo. Zmagala je Boža Meža s časom 47:47. Tudi ŠD Socka je na
teku imelo svoje predstavnike, ki so dosegli naslednje čase: Dejan Grm 35:56, Peter Špegelj 39:33, Gregor Jeseničnik 44:06, med
ženskami pa Staša Palir 58:47 in Timea Štravs 59:28. Čestitamo
vsem tekmovalcem za dosežene rezultate!
Eno uro kasneje, ob pol enajstih, so štartali kolesarji. Prišlo
je 22 tekmovalcev, na žalost med njimi ni bilo nobene predstavnice nežnejšega spola. Tekmovali so v štirih kategorijah, in
sicer moški do 15 let, od 16 do 35 let, od 36 do 50 let in nad 50
let. Med najmlajšimi je zmagal Filip Majcen s časom 30:00. V
naslednji kategoriji je zmago slavil Marko Čretnik, stari znanec
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kolesarskega vzpona in večkratni zmagovalec, s časom 16:00.
V tretji kategoriji je bil najhitrejši Peter Rožanc, čez ciljno črto
je prikolesaril v 20 minutah in 27 sekundah. Med najstarejšimi
kolesarji je zmago slavil Slavko Burja s časom 21:53. Tudi tukaj
je imelo ŠD Socka svoje predstavnike. Najhitrejši je bil Urban
Šolinc, hkrati tudi drugi v svoji kategoriji, s časom 21:05. Drugi
med člani ŠD Socka je bil Filip Majcen, naš najmlajši tekmovalec, in tretji Uroš Gorečan s časom 34:42. Čestitke vsem, ki ste
zbrali voljo in se podali na tekmovanje!
Po končanih obeh tekmovanjih je bila razglasitev rezultatov najboljših treh v vseh kategorijah, podelitev medalj in
praktičnih nagrad. Vsi prejemniki medalj so prejeli manjše
nagrade, prav tako absolutna zmagovalca obeh tekmovanj,
vsi udeleženci tekmovanja pa so prejeli vrečke z majicami in
manjšim praktičnim darilom. Pri podelitvi nagrad nam je pomagal župan Benedikt Podergajs, kateremu se zahvaljujemo
za udeležbo na naši prireditvi.
Ob 13. uri se je druženje nadaljevalo ob sveti maši, na katero je
prišlo še nekaj pohodnikov in domačinov, ki zjutraj niso utegnili na pohod. Po maši se je druženje nadaljevalo do poznih
popoldanskih ur ob slastnih čevapčičih in hladni pijači, ki smo
jih za udeležence pripravili člani ŠD Socka.

ŠPORT
Če povzamemo, prireditelji smo zelo zadovoljni s potekom
tekmovanja, vreme nam je zelo dobro služilo, obisk je bil nad
pričakovanim, prireditev je več kot le dobro uspela. Zahvaliti
se želimo vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali, še posebej Zvezdani in Alešu Stolec, podjetju Šeško, d. o. o., Pivovarni
Laško, podjetju Mogota, d. o. o., Občini Vojnik in drugim. Hvala,
da ste nam pomagali pri izvedbi tekmovanja. Prav tako pa gre
zahvala vsem članom ŠD Socka, ki ste pomagali z delom, in tistim, ki ste prišli na tekmovanje. Mislim, da nam je prireditev
zelo dobro uspela in največja nagrada je, ko te tekmovalec
po koncu prireditve vpraša, ali bo naslednje leto spet. Seveda
bo! Se vidimo prihodnje leto z eno samo željo: privabiti še več
domačinov na tekmovanje ali pa vsaj na pohod.
Člani ŠD Socka smo v mesecu aprilu organizirali še eno zelo
odmevno prireditev, za katero smo prejeli pohvale z vseh
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spoštovani starši!
S pričetkom novega
šolskega leta 2013/14
vabimo k vpisu v
košarkarsko šolo nove
učence in učenke.
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od
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strani, in sicer Državno prvenstvo v gorskih tekih za štafete. V
Socki se je 14. aprila zbralo 28 ekip s po tremi tekmovalci v kategorijah dečki/deklice, mladinci/mladinke in člani/članice. Da
ne naštevam vseh rezultatov, ogledate si jih lahko na spletni
strani Športnega društva Socka. Naj omenim le tekmovalko, ki
nas je počastila s svojim obiskom, olimpijko Matejo Šimic.
Člani društva smo aktivni skozi vse leto, tudi ko ne organiziramo prireditev. Redno se srečujemo na sestankih, v zimskem
času organiziramo smučanje na Peci, vsako nedeljo v zimskem
času dopoldanski tek na okoliške hribe, spomladi in jeseni nogometno ligo in še bi lahko naštevali. Če vas je zamikalo, da
bi se nam pridružili, pridite, veseli smo vsakega novega člana.

šola V

ojnik

V košarkarski šoli so otroci razporejeni v
vadbene skupine po starosti in znanju. Pri
začetnih skupinah je poudarek na igrivi
košarki, s prilagojenimi pravili, manjšimi
žogami in višino koša.
Košarkarska šola za otroke s centralne
šole Vojnik bo potekala v novi dvorani OŠ
Vojnik, podružnične šole Nova Cerkev in
Socke v telovadnici Nove Cerkve. Treningi
v okviru košarkarske šole Vojnik pa bodo
organizirani še v Šmartnem, Frankolovem,
Ljubečni in Dobrni. Enkrat mesečno se
bodo odigrale tudi prijateljske tekme in
košarkarski poligoni med temi šolami.

Ana Lavre
Foto: Jure Korošec
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Otroci, ki pokažejo več interesa se lahko
vključijo tudi v klubske treninge, ki bodo
v popoldanskem času in imajo enkrat
tedensko tekme med vikendom pod
okriljem KZS (košarkarska zveza Slovenije).
Košarkarski klub Vojnik je vključen preko
KZS v tekmovanje v katerem se merijo
klubi med sabo. Poudarek je na sodelovanju
mlajših otrok U10, U12 in U14!
Otroci se lahko pomerijo v košarki tudi v
okviru šolskih tekmovanj. Sem štejemo
košarkarski superšolar (tekmovanje med
šolami) in ŠKL-ju (prijavljene šole).
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Sebastjan Tajnšek:

»Trenersko vlogo opravljam
z velikim zadovoljstvom!«
Sebastjan Tajnšek je leta 2009 pričel z aktivnim delom v Nogometnem klubu Vojnik. Zase pravi, da je
navdušen športnik, ki rad dela z ljudmi, še posebej z otroki. »Če koga usmerjam in mu pomagam na športni
poti, mi izjemno veliko pomeni,« ponosno pove Sebastjan.

Sebastjan Tajnšek, nogometni trener

Nogometni klub Vojnik je v zadnjem obdobju postal pomemben
soustvarjalec športnega dogajanja v občini Vojnik. Znanje in
izkušnje na mlajše selekcije (U8, U10 in U12) prenašajo trije
trenerji: Dejan Aubreht, Kristijan Benčina in Goran Savič. Članska
ekipa, ki jo vodi Sebastjan, šteje okrog 25 članov. Trenerji kot
tudi vodstvo kluba z upravnim odborom so zadovoljni, da je
nogometno igrišče urejeno. »Imamo dobre pogoje za delo.
Izjemno veseli pa smo tudi, da smo v sklopu nove telovadnice

dobili tribune. Sponzorji in vojniška Občina imajo posluh za naše
delo,« nasmejano doda.
Člansko nogometno ekipo sestavljajo mladi, domači igralci.
Treninge imajo trikrat na teden, med vikendi so tekme. »S fanti
izvajamo kondicijske in taktične treninge. Rad delam z njimi. So
namreč ubogljivi in radi obiskujejo treninge. Najbolj pomembno
pa je, da me spoštujejo.« Sebastjan je sicer nogomet pričel
aktivno igrati z 12 leti v klubu Publikum Celje. Uspešno je opravil
vse mladinske šole. Kot član je začel najprej igrati v Nogometnem
klubu Dravinja, nato v Zagorju v 2. ligi, v Zrečah itd. V tem obdobju
je opravil tudi šolanje za trenerja in si pridobil licenco A. Zaradi
poškodb se je odločil nogometno pot nadaljevati v trenerski
vlogi. Trenersko pot je pričel v nogometni šoli Mali šampion v NK
Šampion Celje. Na pobudo mnogih pa je pred nekaj leti prevzel
vodenje vojniške članske nogometne ekipe. Sebastjanova
največje želja je še vedno delo z mlajšimi, tistimi v starosti od 8 do
10 let. »Izjemno rad delam z mladimi navdušenci. Upam, da pride
kdaj priložnost, da svoje znanje in izkušnje prenesem še nanje.
Trenersko vlogo opravljam z velikim zadovoljstvom,« ponosno
pripomni in poudari, da se s člani dobro znajde in trenutno uživa v
tem, kar počne. Lani je članska ekipa osvojila 3. mesto v celjski ligi
MNZ (Medobčinska nogometna zveza). Sebastjan optimistično
zre v prihodnost in želi svoji ekipi le najboljše, v prihodnosti pa si
želi uvrstitve v Štajersko ligo.
Tjaša Podergajs
Foto: J. Vovk

Poletni košarkarski
kamp 2013
Košarkarski klub je tudi letos organiziral košarkarski
kamp v Savudriji. Tja je odšlo sedemindvajset otrok, od
tega osem deklic in devetnajst dečkov. Otroci so bili stari
od devet do štirinajst let.
Kamp Veli Jože ima vse, kar potrebujemo za brezhibno izvedbo
našega kampa. Stanovali smo v mini hiškah, prehranjevali smo
se v bližnji restavraciji, pestra pa je tudi izbira igrišč za različne
športe. Naš dan se je začel z jutranjo telovadbo, zajtrkom in
nadaljeval s košarkarskim treningom. Sledilo je kopanje in
kosilo. Po počitku smo se ponovno pripravili na kopanje, nato
pa je sledila vadba za moč. Igra 3 : 3, tekmovanje v prostih metih,
trojkah in knock out so bile naslednje aktivnosti pred večerjo.
Skozi šest dni so otroci tekmovali v urejenosti sob in nalogah,
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povezanih s košarkarsko tematiko. Tudi letošnje druženje v
kampu si bodo otroci radi zapomnili, saj je bilo na njem poleg
trdega dela obilo smeha in zabave.
Robert Suholežnik

Tradicionalni turnir
v malem nogometu
Športnega društva Bovše
Kljub temu da je organizacijski odbor Športnega društva
Bovše še zgodaj zjutraj razmišljal o odpovedi turnirja
zaradi padavin, se je nebo nad Razgorjem in Bovšami
zjasnilo in naredil se je krasen dan.
Sonce jo do 12. ure že dodobra posušilo travnato igrišče, potem
ko se je vse skupaj začelo z nastopom štirih prijavljenih ekip
Razgor – City bar, Gradišče pri Vojniku, Old bojsi in Marija Dobje.
Nogometni turnir je bil zelo napet, kar bi nedvomno potrdil
tudi sodnik Peter Jošt. V vročem finalu sta se v hudem boju
za zlati pokal borili ekipi Marija Dobja in Gradišče. Izid?
Zmagovalci: ekipa Marija Dobje.
Medtem pa sta si ekipi Old boysi in Razgor City bar razdelili 3.
in 4 mesto.

21. tradicionalni
turnir trojk

ŠPORT

Športno sobotno popoldne

Turnir smo letos kljub grmenju in nalivu uspešno izpeljali
v telovadnici osnovne šole v Novi Cerkvi. Turnirja so
se udeležile ekipe iz Ljubljane, Ptuja, Polzele, Zreč,
Slovenskih Konjic, Celja, Radeč, Vitanja, Šentjurja … in tri
domače ekipe. Skupno je tekmovalo 14 ekip. V primeru
lepega vremena smo imeli prijavljenih 23 ekip.

V skupini neregistriranih igralcev je izmed desetih ekip
po napetem finalnem boju z ekipo Vitanja zmagala ekipa
VOJNIKA v postavi Koželj, Černoša, Vrisk in Arzenšek, tretje so
bile Slovenske Konjice, četrta pa je bila druga ekipa Vojnika.
Pri registriranih igralcih je zmagala ekipa Šentjurja v postavi
Korošec, Malus in Pirih pred ekipo iz Zreč.
Turnir je potekal brez zapletov v izredno športnem in prijateljskem
vzdušju na zadovoljstvo organizatorja in vseh sodelujočih.
Upajmo, da nam bo še enkrat tudi vreme naklonjeno, da bomo
lahko turnir izpeljali na prostem, kar je za ta letni čas bolj
zanimivo za igralce in gledalce.
Zmagovalci turnirja ekipa Marija Dobje

Vsi sodelujoči na turnirju v malem nogometu so prejeli pokale,
lepe nagrade in čestitke predsednika Športnega društva Bovše
Dejana Lisca. Nagradili pa so tudi strelca največjega števila
zadetkov turnirja, in sicer Vilija Ofentavška.
V nadaljevanju popoldneva je sledilo streljanje prostih strelov,
ki sta jih uspešno obranila Matej Leber in Vincenc Lapuh ml.,
vratarja sta bila na koncu tudi zmagovalca.
Ob 20. uri se je dogajanje preselilo k »staremu bukovemu« štoru,
kjer so se lahko vsi obiskovalci preizkusili v zabijanju žebljev. Po
sistemu Julija Cezarja - Prišel, videl, zmagal - je 1. nagrado za v
enem zamahu zabitem žeblju domov odnesel Janez Rančan.
Vsekakor je bilo sobotno popoldne pestro za vse obiskovalce,
tako športno kot tudi kulinarično, saj so se ti lahko okrepčali
z golažem, ki ga je skuhal Martin Jošt, za naše najmlajše
obiskovalce pa je poskrbela krajanka Bovš Katja Žvikart, ki je
otroke razveselila z napihljivim gradom.
Ob tej priložnosti gredo velike zahvale Pivovarni Laško in Ireni
Golouh, Viliju Šumru za pokale, Gregorju Košenini, Piceriji
Limbo in Pavlu Vertačniku ter vsem, ki ste omogočili, da smo
se imeli ta dan izvrstno!
Za Športno društvo Bovše zapisala Petra Pehar Žgajner

Za KK Vojnik Marjan Oprčkal

Štajerski veterani na
svetovnem košarkarskem
prvenstvu
Grčija, dežela morja in sonca, ki je obenem ena izmed svetovnih košarkarskih velesil, je organizirala 12. Svetovno veteransko košarkarsko prvenstvo.
Tekmovanje je potekalo v času od 12. do 21. julija pod okriljem
Fimbe (Maxibasketball Championship) v Solunu v kar trinajstih
športnih dvoranah. Kljub dejstvu, da Grki preživljajo eno izmed
svojih največjih kriz v celotni zgodovini, so se izkazali s svojo
gostuljubnostjo ter odlično organizacijo samega programa. Na
otvoritveni slovesnosti je bilo navzočih okoli štiri tisoč igralcev iz
triintridesetih držav, ki ljubiteljsko še po petintridesetem letu igrajo košarko. V naslednjih dneh so se zvrstila tekmovanja v osmih
kategorijah, ki so se delile glede na starost od 35 in vse do 75 let.
Sodelovalo je sedem slovenskih ekip, med njimi tudi VKD
Štajerska (v kategoriji 50+), ekipa, ki je prejšnjo leto v Litvi senzacionalno postala evropski prvak. Tudi letos so se Štajerci izkazali
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z dobrimi igrami, vendar je potrebno izpostaviti nepravičen sistem
tekmovanja. Sodelujoči so bili razdeljeni v osem skupin s štirimi
ekipami. Iz skupine je napredovala zgolj prvouvrščena ekipa. VKD

Štajerska ni imela sreče s žrebom, saj je bila v skupini z glavnimi
favoriti prvenstva in na koncu svetovnimi podprvaki, ZDA. Štajerci
so prepričljivo premagali domačine Grke in Avstrijce, potem pa so
morali v napeti tekmi priznati premoč ZDA, s čimer so avtomatsko
izpadli iz boja za medalje. V nadaljevanju prvenstva so še vknjižili
tri zaporedne zmage in torej s kar petimi zmagami in zgolj enim
porazom zasedli končno 9. mesto med enaintridesetimi ekipami
v tej kategoriji. Najkoristnejši igralec ekipe je bil Slavko Kotnik,
bivši državni reprezentant, ki se lahko pohvali z bogato kariero, v
kateri je eno leto preživel prav v Grčiji. V ekipi sta sodelovala dva
igralca iz Vojnika, Andrej Šoster in Marjan Oprčkal, predsednik
Košarkarskega kluba Vojnik, ki je bil drugi strelec ekipe.
Imeli smo možnost ogledati si tudi kakšno drugo tekmo. Še
posebej zanimiv je bil ogled tekme v kategoriji 75+. Tudi njihova
angažirana, požrtvovalna in borbena igra nas je prepričala, da te
navdušenje nad igranjem košarke lahko spremlja celo življenje.
Špela Oprčkal

Poletne šolske počitnice v
Teniškem klubu Vojnik
V mesecu juliju smo v Teniškem klubu Vojnik izvajali že četrto sezono zapored teniške tečaje za otroke in
mladostnike od 6 let naprej.
Program je trajal deset ur, od ponedeljka do petka z dvema trenerjema tenisa, ki sta skozi zanimivo igro in osnovnimi udarci približala
tenis vsem starostnim skupinam. Nekaj tečajnikov je z nami vsako sezono že od leta 2010, ki se zelo radi vrnejo in obnovijo ter
nadgradijo teniško znanje. Ob koncu tečaja so vsi udeleženci prejeli diplomo o opravljenem tečaju in praktično darilo. V treh tedenskih terminih v mesecu juliju se je tečaja udeležilo 36 otrok, zaradi
izjemnega zanimanja smo razpisali še termin v mesecu avgustu.

Program smo v društvu podprli tudi z brezplačno uporabo
igrišča za otroke in mladostnike občine Vojnik v času poletnih
šolskih počitnic. S tem želimo igro tenisa približati tudi tistim,
ki jo opazujejo le od daleč, in šolarjem ponuditi preživljanje
prostega časa v športnem duhu. In še nekaj poletnih utrinkov …
Simona Matko

PRIREDITVE

SEPTEMBER
sobota, 14. september 2013,
ob 8. uri

Turistično društvo Frankolovo organizira »3. GOLAŽ ŽUR« v graščinskem parku na Frankolovem.

sobota, 14. september 2013, (zvečer)

ŽPS Sveti Jernej Vojnik prireja 4. Koncert Marijinih pesmi pri Devici Mariji.

nedelja, 15. september 2013,
10.30 uri

Slovesna sveta maša v cerkvi Marije sedem žalosti.

ponedeljek, 16. september 2013,
ob 13. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik prireja predavanje na temo »PRIPRAVA NA TRGATEV 2013« v dvorani
Kulturnega doma Vojnik.

od petka 20. septembra 2013,
ob 18. uri

V sklopu Slomškovih kulturnih dni 2013 – otvoritev »SLOMŠKOVE SPOMINSKE SOBE« v Župnijski Kašči v Novi Cerkvi.

petek, 20. september 2013,
ob 10. do 18. ure

Občina Vojnik organizira »DAN MOBILNOSTI« pod šotorom na igrišču v Vojniku. Ob 12. uri pa Zavod Vozim iz Celja
prireja predavanje z naslovom »Varnost v prometu« v dvorani Kulturnega doma v Vojniku. Ob 18. uri sledi potopisno
predavanje iz potovanja po Kitajski in Kirgizistan z Nino Majcen iz Vojnika in Matjažem Pinterjem iz Slovenskih
Konjic.

sobota, 21. september 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod k sv. Antonu na Pohorju.

sobota , 21. september 2013,
ob 9.00

Župnijska Karitas Nova Cerkev in Krajevna skupnost Nova Cerkev organizirata »SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV Z
MAŠO IN KULTURNIM PROGRAMOM«.

sobota, 21. september 2013,
ob 20. uri

Mladinsko društvo Vojnik organizira »Psihofest« pod šotorom na igrišču v Vojniku.

nedelja, 22. september 2013,
ob 14. uri

Društvo TALON Frankolovo organizira iskanje izgubljenega zlatega prstana grajske gospe na Lindeškem gradu. Start
v graščinskem parku na Frankolovem.

nedelja, 22. september 2013,
ob 15. uri
ob 16. uri
sobota, 28. september 2013
ob 9. uri

V sklopu Slomškovih kulturnih dni 2013 – Molitvena ura za Slomškovo kononlizacijo.
V sklopu Slomškovih kulturnih dni 2013 – Slovesno somaševanje, ki ga bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek v
cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi. Po maši pa sledi družabno druženje.
Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik organizira »Vinsko trgatev » potomke najstarejše trte v Sloveniji pred
občinsko stavbo v Vojniku. Nato pa sledi zbiranje grozdja za VOJNIČANA, tekmovanje v PRAŽENJU KROMPIRJA ter
kulturni dogodek z Vinsko kraljico »NEŽO PAVLIČ« pod šotorom na igrišču v Vojniku.

OKTOBER
petek, 4. oktober 2013,
ob 13. uri

Društvo upokojencev Vojnik organizira srečanje članov društva s kratkim kulturnim programom pod šotorom na
igrišču v Vojniku.

petek, 4. oktober 2013,
ob 19. uri

Občina Vojnik prireja prireditev ob občinskem prazniku občine Vojnik s podelitvijo grbov in priznanj v večnamenski
dvorani OŠ Frankolovo

v mesecu oktobru 2013

Društvo Talon Frankolovo in ŠD Frankolovo organizirata športno tekmovanje med društvi v graščinskem parku na
Frankolovem.

sobota, 5. oktober 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Virnikov grintavec.

sobota, 5. oktober 2013,
ob 10. uri

Športno rekreativno društvo SOKOL Vojnik organizira 3. VOJNIŠKI KROG -Tek za vse generacije. Sokolčkov tek: letnik
2007 in mlajši ob 10.00 uri – 200 m, letnik 2002 in mlajši ob 10.10 – 400 m, letnik 1998 in mlajši ob 10.20 – 1200
m,VOJNIŠKI KROG: ob 11.00 uri – 5000 m.

sobota, 12. oktober 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira Kostanjev piknik na Planinski koči v Vojniku.

sobota, 19. oktober 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod Vulkanski stožci (Madžarska).

Občina Vojnik vsak četrtek od 16. do 18. ure organizira svetovanje na področju izvedbe in financiranja energetsko učinkovite
gradnje oziroma adaptacije. Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po predhodni najavi na tel. št. 041 663 395
(Nikolaj Torkar).

Brezplačna vadba

V tednu od 23. septembra do 27. septembra 2013 vas v popoldanskih in večernih urah vabimo na brezplačni
program vodene skupinske vadbe v novo telovadnico Vojnik. Program posameznih aktivnosti bo objavljen
na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si, http://sport.vojnik.si in www.mojaobcina.si/vojnik od 16. septembra dalje. Vaše predhodne prijave pričakujemo na: telovadnica.vojnik@gmail.com ali na GSM 031 327 160 vsak
delovni dan od 10.00–11.00.
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Osnovna šola Vojnik

OŠ Vojnik - Podružnična šola
Šmartno v Rožni dolini

OŠ Vojnik - Podružnična šola
Nova Cerkev

OŠ podružnična šola
Šmartno v Rožni dolini
Osnovna šola Frankolovo

