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Glasilo občine Vojnik

Zaključni račun Občine Vojnik za leto 2014 sprejet

Lokalne skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo
Uradni del – javni razpisi
Mladi vojniški košarkarji tretji na državnem prvenstvu
Prireditve – ne spreglejte

LOKALNA SKUPNOST

Butare pred cerkvijo
svetega Jerneja v Vojniku
Že osmo leto zapored stojijo na pobudo
Mirka Krašovca, člana ŽPS Vojnik in predsednika Vinarsko-vinogradniškega društva
Vojnik, na cvetno nedeljo pred župnijsko
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku tri butare velikanke.
Pripravljalna ekipa, ki jo vodi Mirko Krašovec, se je sestala 10. marca 2015 v župnišču
v Vojniku. Prisotnih je bilo 15 udeležencev.
Dogovorili so se, da se dobijo 26. marca
pod Rebevškovim kozolcem, kjer bo potekalo ustvarjalno delo, ter si razdelili zadolžitve.
Skupaj so ugotovili, da so projekti, ki jih
pripravlja skupina, zelo uspešni in sprejeti
med ljudmi. Ti projekti so: izdelava butar, licitacija krač na Antonovo (denar namenijo
za točno določene stvari – letos za slušno
zanko v župnijski cerkvi), blagoslov vina na
Martinovo, sveta maša in blagoslov vina v
podružnični cerkvi sv. Tomaža in še marsikaj drugega. Vse aktivnosti zapisuje kronist
Pavle Leskovar.
V četrtek, 26. marca 2015, so prišli pod Rebevškov kozolec mladi in starejši, ki so pripeljali ali prinesli s seboj material in orodje za
delo. Ob veselem pogovoru in natančnem
izdelovanju, ki poteka po točno določenem
redu, so nastale tri čudovite butare, ki so
jih prinesli pred cerkev in jih tam strokovno
postavili. Pridružil se je tudi župan Branko
Petre. Delo je bilo sicer zahtevno, a zelo prijetno. Zaključili so ga z druženjem, ki so ga
popestrili nekateri člani VV društva (družina Majcen, Mirko Krašovec …) z domačimi
dobrotami.

Milena Jurgec

Foto Jure Vovk
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Takole so prinesli prvo butaro.

Ni je bilo lahko postaviti.

Druga je šla že lažje.

Končno vse tri in skupinski posnetek.
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Glasilo Občine Vojnik

Beseda urednika
Drage bralke in bralci našega Ogledala!
Glasilo občine Vojnik

Prispevke s fotografijami, navedbo avtorja in tel. številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 25. maja 2015, v tiskani
in po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po e-pošti
na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
(Izid 106. številke bo v četrtek, 11. junija 2015.)
Članke, prejete po 25. maju, 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: Jurij Vovk
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Lea Sreš, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Andreja Cigelšek
Trženje oglasov: Andreja Cigelšek, ogledalo@vojnik.si
Jezikovni pregled: Barbara Skralovnik
Naslovna fotografija: Posaditev lipe pred zgradbo Občine Vojnik

Pred nami je nova številka Ogledala, ki v uradnem delu prinaša
vrsto razpisov, pomembnih za
delo in življenje v naši občini. Z
njimi želimo zagotoviti pravilno
razdeljevanje sredstev občinskega proračuna na osnovi pravnega temelja.
V tem obdobju letošnjega leta
se je zvrstilo tudi veliko občnih
zborov društev in organizacij, na katerih smo polagali račune dela v preteklem letu in sprejemali programe dela za tekoče leto 2015. Bili smo uspešni, pestri
in ustvarjalni, kar lahko preberete v glasilu. Posebej bi
poudaril strani, namenjene kulturnim dejavnostim, saj
smo izpeljali vrsto dobro obiskanih prireditev. Društva
so bila aktivna, še posebej na področju športa, kjer so
člani dosegali vrhunske rezultate.
Rad bi vas opozoril na prireditve, ki se bodo zvrstile v
naslednjih mesecih, in vas istočasno povabil, da se jih
udeležite.
Drage bralke in bralci, ob prebiranju Ogledala vam
želim obilo prijetnih trenutkov. Če pa se vam bo porodila kakšna misel, jo napišite in pošljite, radi jo bomo
objavili.

Foto: Jurij Vovk
Prelom in priprava za tisk: Grafika Zlatečan, d.o.o. Celje




Želim vam veliko prijetnega branja.
Jure Vovk, odgovorni urednik

Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.
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Kolofon

ŽUPANOVA BESEDA

Županova beseda
Če govoriš, le ponavljaš tisto, kar že veš.
Če pa poslušaš, se lahko naučiš nečesa novega.
(Dalaj Lama)

in materinski dan žene, matere in dekleta. Naj vam
tudi sam voščim vse dobro iz srca in rečem hvala za vse
dobro, česar smo deležni iz vaših rok in src. Želim si,
da bi med možmi in ženami vladalo medsebojno spoštovanje, in kjer je tako, domujejo tudi radost, smeh in
ljubezen.
Kratek pregled aktivnosti v februarju in marcu:
• Izvedli smo sestanek vseh županov osmih občin,
združenih v skupni občinski upravi medobčinskega inšpektorata in redarstva z zaposlenimi. Vesel sem, da je
bila enotna ocena, da MIR dela dobro in da so vse občine (članice) zadovoljne. Na mestu je pohvala vsem zaposlenim.
• Petega februarja smo imeli prireditev v počastitev slovenskega praznika kulture v telovadnici v Novi
Cerkvi. Obisk je bil kljub slabemu vremenu velik. Hvala
vsem, ki ste prišli, in povabilo za drugo leto tudi tistim,
ki ste letos manjkali. Naš jezik in naša kultura sta naše
bogastvo, na to moramo biti ponosni.
• Pustni karneval v Novi Cerkvi je bil dobro organiziran in obiskan nad pričakovanji. Čestitke PGD Nova
Cerkev za ta uspeh.
• Prireditev Ostanimo prijatelji na Frankolovem, srečanje malih pevskih skupin v Vojniku, koncert vokalne skupine In spiritu in koncert ob gregorjevem so bile
odmevne kulturne prireditve v tem času.
• Tekmovanje v spajanju sesalnega voda, ki je bilo organizirano v športni dvorani Vojnik, je odlično uspelo
PGD Nova Cerkev.
• Mladi košarkarji in članska ekipa dosegajo izjemne
tekmovalne rezultate.

Branko Petre, župan

V tem času sem vas poskusil poslušati, spoštovani
krajani in člani različnih društev, na številnih občnih
zborih, organiziranih po vsej občini. Naj se vam najprej
še enkrat zahvalim za dobro in zavzeto delo na številnih področjih. Menim, da je raznolikost delovanja in
zavzetost članov nekaj, na kar sta lahko občina in župan samo ponosna. Kakovost bivanja se v občini ne
meri samo po komunalni urejenosti, temveč predvsem
po življenjskem utripu ljudi, ki tu živijo in delajo. Slišal
sem poročila o vaših uspehih pa tudi načrte za delo v
tem letu, obljubim, da bom po svojih močeh podpiral
vaše delo.
Za nami je mesec marec, ko ste praznovale dan žena
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Čebelarski sejem APIS v Celju

Za pomoč smo zaprosili na ministrstvu za okolje in
prostor in bili uspešni, tako da sedaj že poteka postopek za izbiro izvajalca za sanacijo plazu na samem pobočju pod gradom, in sicer na osnovi projektov, ki so
bili izdelani v izjemno kratkem času. Še posebej sta se
potrudila g. Vivoda in g. Šumak, hvala obema. Treba je
dodati, da so se na nesrečo odzvali tudi številni mediji
in poročali objektivno. V primeru, da bo izbor izvajalca uspešen in da bo ministrstvo potrdilo poslani program, bodo dela stekla že pred poletjem. Verjamem,
da bomo jeseni lahko zaživeli brez strahu pred grozečim kamenjem.
S predsedniki krajevnih skupnosti smo začeli pripravo na letošnje asfaltiranje. Prioriteta se določa po posameznih krajevnih skupnostih. Zagotoviti pa je treba
ureditev lastništva in stanja v zemljiški knjigi ter seveda pripravo terena po režijskih odborih. Pred asfaltiranjem bomo izvedli meritve ustreznosti podlage, da
bomo lahko zagotovili kakovost ceste.
Praznovali smo veliko noč. To je praznik veselja in novega upanja. Naj bo tudi naše življenje takšno in naj
nam neprijetni trenutki in težave ne zatrejo potrebnega optimizma.
Lepo vas pozdravljam!



Vaš župan Branko Petre
Foto: Jure Vovk

Peta seja občinskega sveta
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ŽUPANOVA BESEDA

• Občina Vojnik se je skupaj s čebelarskim društvom
lepo predstavila na sejmu APIS v Celju.
• Imeli smo 5. redno sejo občinskega sveta, na kateri
smo potrdili zaključni račun za leto 2014.
• Sestali so se odbori in komisije. Stekli so razpisi za
sofinanciranje društev.
• Izvedli smo tradicionalno čistilno akcijo. Zahvaljujem se vsem, ki ste se je udeležili, še posebej vrtcem,
šolam, društvom in seveda vodstvom krajevnih skupnosti za organizacijo po krajih.
Žal pa smo doživeli tudi nekaj težkih trenutkov: sprožil se je plaz kamenja izpod gradu Lemberg in ogrozil življenja in imetje družin, ki živijo pod njim. V teh
trenutkih so takoj prihiteli na pomoč gasilci PGD
Lemberg. Posebej sta bila požrtvovalna tudi Slavko Jezernik (predsednik KS) in Ivan Jezernik (poveljnik GZ
Vojnik - Dobrna). Zaradi ogrožanja življenja sta bili dve
družini ponoči (v času popravila zaščitne ograje) izseljeni; pokazala se je solidarnost veliko ljudi. Poleg že
omenjenih je potrebno izreči zahvalo gasilcem PGD
Lemberg in Dobrna, lastniku gostišča Triglav Dobrna,
Mariji Kešmer, družini Stolec in g. Otonu Samcu, ponudili so namreč zatočišče ogroženim družinam, in to
brez plačila. Iskreno sem hvaležen in ponosen, da sem
lahko župan v takem kraju.
Končana je sanacija zaščitnih ograj in izgradnja dodatne zaščite. Zahvaljujem se podjetju Isar in g. Lipniku,
ker so dela izvedli kljub grozeči nevarnosti za delavce.

GOSPODARSTVO

Zaključni račun proračuna
Občine Vojnik za leto 2014
Občinski svet je sprejel zaključni račun proračuna za
leto 2014 na 5. seji 26. 3. 2015.
Podlage za izvrševanje proračuna za leto 2014 so bile
opredeljene v Odloku o proračunu Občine Vojnik za
leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2013),
Odloku o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto
2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2014) ter
Odloku o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto
2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2014).
Proračun sestavljajo tri bilance: bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja. Rezultat naštetih bilanc predstavlja presežek prejemkov nad izdatki v višini 84.287 EUR.
Občina je v letu 2014 odplačala glavnice za osem
dolgoročno najetih kreditov v skupni vrednosti
300.552 EUR, tako da znaša stanje zadolženosti konec
leta 2.770.082 EUR. V preteklih letih so bili najeti dolgoročni krediti za investicije v izgradnjo OŠ Vojnik in
OŠ Frankolovo, večnamensko dvorano v Novi Cerkvi,
izgradnjo vrtca Mavrica Vojnik, izgradnjo telovadnice
v Vojniku, investicije v vodovod Hrenova in vodovod
Jankova ter izgradnjo mostu v Višnji vasi.
V Občini Vojnik imata sedež dve skupni občinski upravi. Zanju imamo v proračunu izkazane celotne odhodke. Skupni občinski upravi pa sofinancirajo občine soustanoviteljice in tudi resorno ministrstvo v višini 50 %
tekočih stroškov.
Odhodki skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in

Zreče so znašali 203.635 EUR. Občine soustanoviteljice so sofinancirale v višini 170.978 EUR, kar pomeni, da je odhodek za Občino Vojnik znašal 32.657 EUR.
Če upoštevamo sofinanciranje s strani ministrstva
v višini 13.537 EUR, znaša čisti strošek Občine Vojnik
19.120 EUR.
Odhodki skupne občinske uprave občin Dobrna, Vitanje in Vojnik, ki pokriva področje proračunskega računovodstva, so znašali 166.237 EUR. Občini soustanoviteljici sta sofinancirali delovanje v višini 74.770 EUR,
kar pomeni, da je odhodek za Občino Vojnik znašal
91.467 EUR. Če upoštevamo sofinanciranje s strani ministrstva v višini 44.624 EUR, znaša čisti strošek Občine
Vojnik 46.843 EUR.
Za investicijske odhodke in transfere se je namenilo
29,3 % vseh odhodkov proračuna, med glavnimi so:
–– sanacija strehe POŠ Socka v višini 41.100 EUR,
–– zaključek izgradnje telovadnice v Vojniku v višini
662.700 EUR,
–– rekonstrukcija oz. obnova mrliške vežice v Vojniku v
višini 37.000 EUR,
–– investicijsko vzdrževanje pokopališča v Novi Cerkvi
v višini 7.500 EUR ter na Frankolovem in v Črešnjicah
v višini 4.100 EUR,
–– zamenjava stebrov javne razsvetljave v Novi Cerkvi
v višini 12.800 EUR,
–– izgradnja kanalizacije v Vojniku – Arclin, Pot v Lešje,
Konjsko v višini 311.400 EUR ter sekundarne kanalizacije v Arclinu v višini 19.800 EUR,
–– pridobitev dokumentacije z gradbenim dovolje-

Struktura bilance prihodkov in odhodkov:
zaključni račun 2013

delež v %

zaključni račun 2014

delež v %

indeks

PRIHODKI skupaj

8.005.065

100,00

7.007.231

100,00

87,53 %

DAVČNI PRIHODKI

5.361.407

66,98

5.231.437

74,66

97,58 %

NEDAVČNI PRIHODKI

690.272

8,62

707.597

10,10

102,51 %

KAPITALSKI PRIHODKI

157.106

1,96

39.193

0,56

24,95 %

3.308

0,04

0

0,00

0,00 %

1.792.972

22,40

1.029.004

14,68

57,39 %

PREJETE DOTACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

zaključni račun 2013

delež v %

zaključni račun 2014

delež v %

indeks

ODHODKI skupaj

8.853.012

100,00

6.622.370

100,00

74,80 %

TEKOČI ODHODKI

2.470.572

27,91

2.192.055

33,10

88,73 %

TEKOČI TRANSFERI

2.368.717

26,76

2.489.570

37,59

105,10 %

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.844.234

43,42

1.764.224

26,64

45,89 %

INVESTICIJSKI TRANSFERI

169.489

1,91

176.521

2,67

104,15 %
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PRORAČUNSKI UPORABIK

100
200
300
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
500
510
600
610
701
702
703

OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN, PODŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE
OBČINSKA UPRAVA – FINANCE
OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA
OBČINSKA UPRAVA – UREJANJE PROSTORA
OBČINSKA UPRAVA – OBČINSKO PREMOŽENJE
OBČINSKA UPRAVA – POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ
OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO
OBČINSKA UPRAVA – GOSPODARSTVO S TURIZMOM
OBČINSKA UPRAVA – ELEMTAR
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK
REŽIJSKI OBRAT
UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE
KS VOJNIK
KS NOVA CERKEV
KS FRANKOLOVO
SKUPAJ

ZAKLJUČNI
RAČUN 2013
1
114.193
1.486
71.277
446.202
105.730
4.732.712
1.748.814
59.252
288.037
179.378
66.278
82.318
171.234
185.217
163.810
161.565
7.290
65.770
102.711
99.738
8.853.012

VELJAVNI PRORAČUN 2014
2
166.874
2.600
82.421
456.383
144.350
3.261.483
1.508.157
104.749
196.460
205.348
80.050
85.450
210.600
212.242
173.616
153.315
66.153
38.100
54.500
49.598
7.252.449

ZAKLJUČNI
RAČUN 2014
3
149.986
2.517
68.717
437.341
124.358
3.140.150
1.328.207
85.608
157.582
204.013
68.515
79.222
59.603
203.635
166.237
138.487
64.865
37.462
52.512
53.353
6.622.370

INDEX % 3 : 2

delež PU v % za
ZR 2014

4

5
89,88
96,81
83,37
95,83
86,15
96,28
88,07
81,73
80,21
99,35
85,59
92,71
28,30
95,94
95,75
90,33
98,05
98,33
96,35
107,57
91,31

2,26
0,04
1,04
6,60
1,88
47,42
20,06
1,29
2,38
3,08
1,03
1,20
0,90
3,07
2,51
2,09
0,98
0,57
0,79
0,81
100,00

njem za izgradnjo kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj; v letu 2014 se je namenilo 8.900 EUR,
–– izgradnje vodovoda v Tomaž v višini 70.000 EUR,
–– nakup stanovanja v Vojniku v višini 28.000 EUR in nakup stanovanja na Frankolovem v višini 8.400 EUR,
–– nakup zemljišč v višini 50.000 EUR,
–– sofinanciranje nakupa gasilske avtocisterne PGD
Vojnik v višini 126.500 EUR,
–– povečanje moči črpališča na vodovodu Črešnjice v
višini 32.000 EUR, kar je sofinancirala Občina Šentjur,
–– obnovitvene investicije v kanalizacije in čistilne naprave v višini 34.100 EUR (obnova kanalizacije v Kaševi ulici, obnova čistilne naprave v Novi Cerkvi in
Škofji vasi) in
–– obnovitvene investicije v vodovode v višini
238.000 EUR (obnova vodovoda Bezenškovo Bukovje – Rove, obnova cevovoda v vodovodnem sistemu
Kapelca – Dol pod Gojko, Zabukovje, Rakova Steza,
sanacija vodohrana Pesjak, obnova črpališča Petelinjek, nadomestni raztežilnik Straža).
Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na
spletni strani Občine Vojnik.
Zaključni račun je pripravila in podala na seji
Irena Špegel Jovan.

Pripravila:

Irena Špegel Jovan
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GOSPODARSTVO

Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih:

GOSPODARSTVO

O vojniški občini »brenčalo« na
mednarodnem čebelarskem sejmu v Celju
Malce šaljiv naslov, a prav lahko bi rekli, da je na naši
predstavitvi zares brenčalo. Občina Vojnik in Čebelarsko društvo Vojnik sta namreč pripravila predstavitev,
ki je privabila veliko ljudi in požela številne pohvale.
Na povabilo Čebelarske zveze Slovenije smo se z veseljem odzvali in predstavili kot čebelam prijazna občina na 38. dnevih čebelarstva Api Slovenija v Celju. Ni
odveč, če povemo, da smo bili del največjega srečanja
domačih in tujih čebelarjev pred začetkom čebelarske
sezone in da je sejem v dveh dneh obiskalo več kot
6.000 obiskovalcev. Tovrsten dogodek je velika priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj o najbolj aktualnih vprašanjih s tega področja.
Na predstavitvi sta sodelovala tako župan Branko Petre kot predsednik Čebelarskega društva Vojnik Peter
Babnik. Predstavitev je potekala pred veliko kongresno dvorano, v kateri so potekala predavanja domačih
in tujih strokovnjakov. Posvetili so se nasvetom za čim
boljši izkoristek čebelje paše v Sloveniji in izmenjavi
primerov dobrih čebelarskih praks.
S skupnimi močmi smo tako predstavili aktivnosti na
področju varovanja čebel na območju vojniške občine,
sajenje medonosnih rastlin, dosežke najmlajših čebelarjev, ki so do zdaj delovali pod mentorstvom Andreja
Jerneja v okviru čebelarskih krožkov na osnovnih šolah
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Čebelarski mojster Andrej Jernej za Planet TV

v Vojniku in na Frankolovem, dneve čebelarstva, učne
čebelnjake, projekt nove učne čebelarske poti itn. Ob
tej priložnosti gre zahvala gospe Ireni, ki je za predstavitev pripravila odlično pecivo iz medu, in našim čebelarjem za čebelarsko opremo, ki je bila del predstavitvenega prostora.
Bogati začetki in dobre korenine v zgodovini čebelarstva na našem območju omogočajo dobro delo sedaj
in dajejo zagotovilo, da se nam ni treba bati za njegovo
prihodnost.

Petra Pehar Žgajner,

Občina Vojnik

Svet KS Vojnik se je sestal na tretji redni seji. Tokrat prvič v novopridobljenih prostorih. Hvala županu
Branku Petretu, direktorici občinske uprave, Mojci Skale, in načelniku UE Celje, Damjanu Vrečku, s sodelavkami za sodelovanje pri zamenjavi prostorov.
Člani sveta KS Vojnik smo na tretji redni seji sveta KS
Vojnik obravnavali in potrdili Letno poročilo 2014, ki je
del poročila proračuna Občine Vojnik. Sestavljeno je iz
poročila o realizaciji finančnega načrta KS Vojnik, poslovnega poročila in računovodskega poročila.
Poslovanje KS se nanaša na pokrivanje določenih
področij, ki jih v pristojnost KS prenese Občina Vojnik s
sprejetjem proračuna za tekoče leto.
Krajevna skupnost Vojnik izkazuje v letu 2014 prihodke v višini 38.269,90 EUR in odhodke v višini
37.461,91 EUR, kar pomeni, da znaša presežek prihodkov nad odhodki 807.99 EUR. Od občine je prejela še
2.508.25 EUR sredstev, ki v tekočem letu niso bila porabljena in so skladno z navodili ministrstva za finance
zavedena kot obveznost krajevne skupnosti do občine. Sredstva bodo porabljena v letu 2015, o čemer bo
krajevna skupnost poročala v okviru tekočih poročil.
Večjih odstopanj med uresničenim in sprejetim proračunom ni.
V okviru svojega poslovanja KS Vojnik izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za naslednja področja: zimska služba – 21.766 EUR (58,10 %), vzdrževanje makadamskih cest 12.941 EUR (34,55 %), krajevni praznik
1.892 EUR (5,05 %) in tekoče poslovanje 861,69 EUR
(2,30 %).
Krajevna skupnost za svoje redno delovanje uporablja neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.
Nove nabave se izvajajo neposredno s strani občine,

kjer se tudi evidenčno vodijo. Nepremičnine zajemajo mrliško vežo, avtobusna postajališča in zemljišče. V
letu 2014 ni bilo novih nakupov nepremičnin.
Zaraščanje, gasilci, zimska služba
Na seji je bila ponovno izpostavljena problematika
zoženja cestišč zaradi neurejenosti živih mej, seganja
vej dreves in postavitve ograj v območje varovalnega
pasu cest, ki poslabšujejo preglednost, zato naprošam
vse lastnike zemljišč ob cestah, da poskrbijo za urejenost živih meja in odstranijo morebitne veje dreves,
ki se zaraščajo v pas cestnega telesa. Z ureditvijo tega
bo tudi gasilcem na intervencijah ali pri razvozih pitne
vode omogočen oz. olajšan dostop, prav tako pa bodo
izvajalci zimske službe v času sneženja lažje opravili svoje delo. Vsem izvajalcem, ki so skrbeli za prevoznost naših cest v zimskem času, hvala za sodelovanje
in dobro opravljeno delo.
Čistilna akcija
Pomlad s svojim prihodom – s cvetjem in zelenjem –
pokaže lepoto narave, hkrati pa odkrije vse tisto, kar je
snežna odeja skrbno varovala pred očmi. To so smeti,
najpogosteje posledica premalo odgovornega občutka za okolje, za naš skupni življenjski prostor. Mnogi
posamezniki, člani društev in družin, povečini že »stari znanci« ste s svojo udeležbo na čistilni akciji po vaseh in v samem centru Vojnika poskrbeli, da je okolje
čistejše in čistilna akcija uspešno zaključena. Vsakemu
iskrena hvala za prispevek k čistejšemu okolju. V naslednjem letu si želimo ponovnega sodelovanja in izrekamo dobrodošlico tudi novim udeležencem.


Lidija Eler Jazbinšek, predsednica sveta KS Vojnik

Skupinska fotografija pred odhodom na čistilno akcijo
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Krajevna skupnost Vojnik

LOKALNA SKUPNOST

Krajevna skupnost Frankolovo
Zimska služba
Tudi letošnja zima je bila s snežnimi padavinami podobna lanski, zato izvajalci zimske službe niso imeli
večjih težav na terenu. Kljub večkratnim opozorilom
sveta KS prosimo lastnike zemljišč, da ob cestišču odstranijo drevje oz. vejevje, ki sega v cestno telo in s tem
ovira normalno izvajanje del.
V imenu sveta KS Frankolovo se zahvaljujem vsem
izvajalcem zimske službe za dobro opravljeno delo v
upanju, da s takšnim sodelovanjem nadaljujemo tudi
v prihodnje.
Pustna maska
Tudi letos smo predstavniki sveta KS in društev v kraju pripravili skupinsko pustno masko »Pošta Frankolovo« za 28. Tradicionalni pustni karneval v Novi Cerkvi.
Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri izdelavi pustne maske in prisostvovali povorki. Zahvala družinama
Železnik in Petrej za pomoč pri pripravi letošnje maske.
Upamo, da bomo v prihodnje to tradicijo uspešno nadaljevali.
Čistilna akcija 2015
V soboto, 28. marca 2015, smo se v organizaciji sveta
KS Frankolovo in društev v kraju pridružili vsakoletni čistilni akciji okolja. Ključ prepričanju, da smo v prejšnjih
akcijah že dobro očistili kraj, smo že kmalu po koncu
mile zime začeli odkrivati nove odpadke. Čiščenje se
je odvijalo na ustaljenih lokacijah – čistilni akciji so se
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pridružili tudi učenci OŠ Antona Bezenška Frankolovo,
okolico šole in parka so očistili že v petek. Po zaključku čistilne akcije je sledilo okrepčilo oziroma skromna
malica v frankolovskem gasilskem domu.
Svet KS Frankolovo se zahvaljuje vsem udeležencem
čistilne akcije, saj so s svojo prisotnostjo pripomogli k
lepši podobi domačega kraja.


Dušan Horvat, predsednik sveta KS

LOKALNA SKUPNOST

Zahvala
Hvala vsem društvom, organizacijam in krajanom, ki
ste se tudi letos vključili v akcijo čiščenja okolja. Vsak
izmed vas, ki se udeležuje teh dogodkov, nosi v sebi
zavest, da je to delo potrebno in koristno. Nova Cerkev
po čiščenju in urejevanju okolja znova zasije v vsej lepoti. Pa še prošnja za vse – poskrbimo, da kraj ostane
čist skozi vse leto.


Slavko Jezernik

www.mojaobcina.si/vojnik

Kako dolgo bodo travniki ob cestah ostali čisti?

Dogodki v medgeneracijskem
centru Vojnik
april, maj, junij
vsako sredo ob 10.00

Kulinarične učne delavnice: Zdrava kuhinja v Kamrici
-- priprava fižolove potice, šparglji na 9 načinov
-- peka piškotov »za vitko postavo« z manekenko Sabino Remar

11. april

Domači vrt in permakultura (organiziran ogled učnega poligona za
permakulturo – Dole pri Poljčanah, odhod avtobusa iz Vojnika ob 10.00)

16. april
ob 17.00

Lepota in zdravje
Lepe pred poletjem: Naravno ličenje z Lauro Dokler

22. april
od 12.00 naprej
22. april
ob 17.00
april, maj, junij
vsak četrtek ob 10.00

Svetovni dan Zemlje: Dan popravil manjših kosov pohištvene opreme
(prikaz tapeciranja, barvanja, tehnike staranja lesa)
Po svetu naokoli
Toskanski večer s kulinarično degustacijo
Spoznavanje zelišč

23. april
ob 17.00

Terasni svečniki s tehniko paverpol
Preoblikovanje izdelkov z novo tekstilno tehniko

14. maj
ob 17.00

Po svetu naokoli
Potep po Provansi z degustacijo

maj, junij
vsak 2. ponedeljek
v mesecu

Večerni pogovori
Pogovor z znano osebo

Kontakt: MGC Vojnik, Celjska cesta 10, 3212 Vojnik
Koordinatorka MGC Vojnik: Nataša Kveder, dipl. org. man.
Telefon: 08 201 66 97 ali 041 990 656 | E-pošta: mgc.vojnik@orz.si | www.facebook.com/kamrica
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Vrhunski vokalni dogodek tokrat
v duhu koroških pesmi
Letošnji festival malih vokalnih skupin pod imenom
In spiritu canticum, ki ga organizira Vokalna skupina
in spiritu, je tokrat v goste povabil ugledne pevske sestave z avstrijske Koroške. Festival je potekal že tretjič,
zasnovan pa je kot vrhunski vokalni dogodek, ki želi
predstaviti repertoar slovenskih in tujih avtorjev, ljudske in umetne pesmi s posvetnega in tudi sakralnega
področja.
»V zborovski zakladnici je veliko koroških skladb, zato
smo se odločili, da tokrat publiki predstavimo ravno
del te bogate kulturne dediščine. Tudi na tem festivalu
so bili še posebej zastopani slovenski avtorji vokalne
glasbe, saj je bil koncertni večer izveden v mesecu kulture, ko še tudi v glasbi odzvanja slovenska poezija,« je
ob zaključku prireditve, ki je bila v dvorani Zdraviliškega doma na Dobrni, strnil vtise David Preložnik, umetniški vodja Vokalne skupine in spiritu.
V soboto, 21. februarja, so se tako publiki predstavili
Oktet Suha iz Pliberka, ki že več kot 30 let goji tradicijo moškega petja na Koroškem. Oktet Suha je zvenel
sproščeno in ubrano, koroški naglas pri petju jim je da-
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jal poseben zven in čar vokalnega petja. Pevci okteta
so bili prvič v naši občini in so bili zato še toliko topleje
sprejeti. Oktet Suha predstavlja eno najkakovostnejših
skupin na avstrijskem Koroškem. Kvintet Donet iz Podjune sestavljajo mladi navdušeni pevci, ki jim je še posebej pri srcu slovenska ljudska pesem. Pred časom je
bil kvintet že gost moškega zbora KUD France Prešeren
iz Vojnika. Njihov sestav je zvenel izjemno prijetno in
nežno, kar pritiče večini koroških skupin. Na festivalu
so se predstavili kot kvintet, kar je še dopolnilo njihovo
kakovost, saj so pred tem peli kot kvartet Foltej Hartman iz Pliberka. Tretja vokalna skupina je bila Ženska
vokalna skupina iz Slovenjega Plajberka v Rožu. Sestavljajo jo pevke, ki predstavljajo kraj, kjer slovensko
petje živi svoje polno življenje. Njihovi izjemni napori, da bi tudi mladi ohranjali slovensko petje, se kažejo
tudi v tem, da skupino sestavljajo mlajše pevke, nekatere med njimi vežejo tudi družinske vezi. Čeprav skupina zaradi razseljenosti deluje občasno, je njihova pesem zazvenela še posebno prijetno in srčno, saj ravno
pesem predstavlja največji del narodovega zavedanja

KULTURA
v tem delu Roža. Koncertni večer je povezoval dramski igralec, televizijski voditelj in vsestranski umetnik
Pavle Ravnohrib.
Po zelo uspešnih festivalih ostaja najpomembnejše
vodilo Vokalne skupine in spiritu še naprej ohranjati in
dvigovati raven slovenske vokalne glasbe. Organizator

festivala je namreč prepričan, da lahko s tovrstnim projektom vokalno glasbo in skladatelje približa najširšemu krogu občinstva.



Tjaša Podergajs
Foto: Tomaž Maček

organist
skladatelj

ivan šopar
Občina Vojnik in Župnija Vojnik
vabita
na koncert ob izidu notne zbirke vojniškega organista in skladatelja Ivana Šoparja,
ki bo v soboto, 11. aprila 2015, ob 19. uri v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku.
Pesmi omenjenega skladatelja bosta izvajala
Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik in
Mešani pevski zbor FORTE
pod vodstvom Tomaža Marčiča.

Vljudno vabljeni !
Vstop prost .

SOPAR VABILO Obcina Vojnik elektronsko.indd 1

25/03/15 12:55
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Praznik ljubezni in
vokalnih presežkov
Na slovenski dan zaljubljenih je v vojniškem hramu
kulture prekipevalo od ljubezni, vonja po pomladi in
odlične energije. Na gregorjevo se je namreč odvil že
tradicionalni koncert Vokalne skupine »in spiritu« ter
Dekliške vokalne skupine Kolorina. Postregel je z obilico kakovostne vokalne glasbe.
Na četrtkov večer je dogodek, ki ga je povezovala Alja
Tihle Hren, do zadnjega sedeža napolnil dvorano Kulturnega doma v Vojniku. Koncert so tokrat organizirali fantje iz Vokalne skupine »in spiritu«, bil pa je posvečen pomladi, cvetju, romantiki, ljubezni in tradiciji.
Rdeča nit je bila ljudska pesem.
Ko se je dvignila zavesa, je obiskovalce pričakala krasna kulisa, ki je predstavljala naravo; ptički na vejah so
dajali občutek svobode, potok ob robu odra pa svežine
pomladi. Ob zvokih Vivaldijeve Pomladi so na oder prikorakali člani obeh zasedb. Ker so fantje pravi kavalirji,
so dali prednost dekletom iz Kolorine, ki so pod umetniškim vodstvom Emilije Kladnik Sorčan odpela prve
tri pesmi večera, vse tri s tematiko pomladi in ljubezni.
Nato nas je Alja malce podučila o tradiciji gregorjevega in njegovem začetku: »Ali ste vedeli, da so nekoč
obrtniki po temni zimi (brez elektrike) zaradi daljšanja

Vokalna skupina »in spiritu«
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dneva 12. marca v potoke že lahko simbolično odvrgli
goreče bakle, ki jih niso več potrebovali? Od tega je na
Gorenjskem ostal običaj spuščanja lučk – ›gregorčkov‹
po vodi. Ponekod je tako veljalo, da imajo ta dan ptički gostijo, zato so na drevesih visele pogačice.« Z veliko ljubezni do petja, slovenske pesmi in spoštovanjem
tradicije nas že deset let razveseljuje Vokalna skupina
»in spiritu«, ki je oder zavzela naslednja. Najprej so nas
popeljali z Barčico, potem smo odšli V gozd, na koncu pa smo prejeli še Pisemce. Zatem so nas s svojimi
čudovitimi glasovi znova razvajala dekleta, ki so v rožanskem narečju odpela pesem o Dveh puebih, nato
je sledila še ljudska pesem iz Tolmina ter pesem Tadeje
Vulc – Pričakovanje, ki je v poslušalcih vzbujala občutek skrivnostnosti in drugačnosti.
Gregorjevo izhaja iz godu sv. Gregorja Velikega, velikega papeža in cerkvenega učitelja, zavetnika glasbenikov, pevcev in zborovodij. Zato je prav, da se ta
praznik praznuje s pesmijo. Predvsem moško ljudsko
petje je pomemben del slovenske tradicije in glasbene
zapuščine; temu v čast so na odru znova zadoneli prelepi fantovski glasovi. Zapeli so rožansko ljudsko pesem Se že svita den in pa Dekle mojé, prinesi mi vodé,
v kateri je svoj del odpel eden od soustanoviteljev zasedbe, Amadej Šopar. Zadnji del koncerta so začela dekleta; zapela so vsem znano belokranjsko ljudsko pesem Igraj kolce in pa Flosarsko, ki je bila pri poslušalcih
deležna največjega navdušenja. Sledile so še zadnje
pesmi fantov, ki so zapeli t. i. Tri fantovske pesmi na be-

KULTURA
Dekliška vokalna skupina Kolorina

sedila Ferija Lainščka: Sanje so večne, Bil sem srečen
danes in Ljubim – najbolj romantično pesem večera.
Zadnjo je s svojim pravljičnim glasom čudovito odpel
Luka Juteršek.
Po gromkem aplavzu so sledili še nagovor župana in
zahvale vsem sodelujočim pri izvedbi koncerta. Še posebej sta bila čestitk deležna Emilija Kladnik Sorčan in
David Preložnik, ki s svojo predanostjo in neizmerno
ljubeznijo do glasbe tako uspešno vodita obe vokalni
zasedbi. Sledila je še simpatična izmenjava pozornosti
deklet in fantov. Fantje so dekletom podelili ročno izdelane ptičke; oni pa so, kot veleva tradicija, iz rok deklet prejeli rdeče nageljne.

SUHOMONTAŽNI SISTEMI
ANDREJ PUŠNIK S.P.
ILOVCA 8, 3212 VOJNIK
GSM 041 331 841
pusnik.andrejsp@gmail.com
MONTAŽA:
-spuščenih stropov
-predelnih sten
-mansardnih stanovanj
-strešnih napuščev
-suhih estrihov
-oken in vrat
-AMF in armstrong stropov
-polaganje laminata in gotovo
lakiranje parketa
-prenova starih stanovanj

Namen večera je bil pobožati srce in v poslušalcih
vzbuditi občutke veselja, ljubezni, sreče. Večer ne bi
bil popoln, če ne bi fantje in dekleta za konec združili
moči in naš še zadnjič popeljali v magični svet harmonij.
Koncert je bil, sodeč po aplavzu, več kot uspešen. Vse,
ki se ga tokrat iz kakršnegakoli razloga niste udeležili, pa naj potolažim. Gregorjevo 2016 bo kmalu tu. Na
snidenje!



Zasebna samoplačniška
zobna ambulanta

Raid Wahibi

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

- estetske storitve konzervative
in protetike
- najsodobnejše tehnike
zdravljenja z zobnim laserjem
- implantati
- zdravljenje zob in dlesni
- ekstrakcije zob
- čiščenje zobnih oblog z
UZ čistilcem in peskanjem

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.

Nina Grobelšek
Foto: Jure Vovk

»CEMENTNINARSTVO«
Damjan KORPNIK s.p.
SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: GSM 041 714-114

www.cementninarstvo-korpnik.com
IZDELUJEMO:

betonske stebre, škarpnike, robnike,
tlakovce, cvetlična korita, pohodne
plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake,
travne plošče, ...
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»Ostanimo prijatelji« na Frankolovem

Akordi, ljubljenci občinstva in gostje letošnje prireditve

Prvo nedeljo v marcu se je v popoldanskem času na
Frankolovem trlo muzikantov v narodnih nošah. Naznanjali so, da se je začelo že 24. srečanje narodno-zabavnih ansamblov »Ostanimo prijatelji«.
Prireditev, ki jo organizira domače Prosvetno društvo Antona Bezenška, se
je prijela med ljudmi, prav
tako se je radi udeležijo
ansambli iz cele Slovenije.
Praktično ni skupine, ki na
prireditvi še ni sodelovala.
Letos se je na njej zvrstilo
devet narodno-zabavnih
ansamblov, med katerimi
so status gosta imeli fantje z imenom Akordi, stari znanci frankolovskega
odra. Za humor je poskrbela Martina Ipša; prireditev pa je prvič, a zelo suNagovor predsednika
vereno povezovala Alja
prosvetnega društva
Tihle Hren, ki je tudi dobra poznavalka tovrstne glasbe, saj je soustvarjalka priljubljene radijske oddaje na Radiu Rogla. Vsekakor je
največja nagrada za trud organizatorja polna dvorana
zadovoljnih poslušalcev.
V imenu vojniške občine je župan Branko Petre pozdravil občinstvo in čestital organizatorju. Dušan Hor-
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vat, predsednik prosvetnega društva, pa je poleg
zahvale ansamblom, donatorjem in članom društva
namenil besede še povabilu na naslednjo, že 25. prireditev prihodnje leto.

Domen z Vižarji




Elči Gregorc
Foto: Dolfi Jakop

www.mojaobcina.si/vojnik

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

Na zaključnem izletu, ki sem ga sam poimenoval strokovna ekskurzija, se je zgodilo tudi simpatično povabilo gospoda Saša Freliha o sodelovanju in petju pri večerni nedeljski maši na Tromostovju pri frančiškanih v
Ljubljani.
Ko smo se pevci podali lani na potep po Sloveniji,
sem se dogovoril tudi za strokovni obisk in ogled pomembne slovenske kulturne ustanove – Cankarjevega doma. In ker so v tem domu tudi največje orgle na
Slovenskem, smo si zaželeli, da bi si jih lahko ogledali. Tudi mi namreč uporabljamo ta čudoviti inštrument
vsako prvo nedeljo pri jutranji maši v domači cerkvi
sv. Jerneja v Vojniku.
Gospod Mišo Saša Frelih, skrbnik orgel in organist,
nam je v petinštiridesetih minutah natančno predstavil orgle in nas seznanil z njihovim delovanjem. Ker pa
je sam organist pri frančiškanih na Tromostovju, nas
je povabil, da se 18. januarja 2015 s pevci pridružimo
maši in jo obogatimo skupaj. V župniji Marijinega oznanjenja je župnik pater Pavle Jakop s Frankolovega.
Sprejel nas je pater Vid in bil z nami še po maši v prijateljskem pogovoru. Tamkajšnjemu občestvu smo hvaležni, da so naši glasovi lahko obogatili bogoslužje v
glavnem mestu.
Ko smo prispeli na Prešernov trg, smo se seveda ustavili pri spomeniku Franceta Prešerna, po katerem ponosno nosimo tudi ime. Zapeli smo nekaj pesmi in takoj imeli okrog sebe hvaležno poslušalstvo.
Dejavnosti zbora pa se nadaljujejo, saj se približuje sobota, 18. april 2015, ko bodo v našem Kulturnem
domu v Vojniku ob 19. uri zvenele slovenske narodne
in umetne pesmi. Na letni koncert vas, spoštovani pri-

jatelji, donatorji, sponzorji in vsi, ki vam pesem pogreje
in poboža dušo, vljudno vabimo!
V zboru imamo letos dva pevca, ki praznujeta častitljiv jubilej – 80 let:
Vinko Dobovičnik je svoj rojstni
dan praznoval 23. februarja 2015.
Zborovski glasbi in pevskim zborom v Novi Cerkvi in Vojniku je podaril krepkih 60 let aktivnega petja
in bogato dopolnitev tudi v številnih solističnih vložkih. Ob tej priložnosti se mu v imenu vseh pevcev in tudi poslušalcev spoštljivo
zahvaljujem in ga seveda vabim, da še vztraja in nam
lepša večere vaj s svojim humorjem in vztrajnostjo. Naj
zdravstvene in druge težave ne bodo ovira. Prepričan
sem, da tudi takšni trenutki med sopevci in prijatelji
dodajajo kakovost našemu življenju.
Jože Krajnc prav tako letos aprila praznuje 80 let življenja in 40
let pevskega udejstvovanja. Tudi
njemu se zahvaljujem za bogat
prispevek zboru na številnih nastopih, posebej še za kakovostno
glasovno dopolnitev. A mnogokrat
nam bolezen prepreči številne dejavnosti, zato Pepiju na tem mestu
želim okrevanja in se mu prav tako
v svojem imenu in imenu vseh pevcev zahvaljujem za
dragocen prispevek zboru in zborovskemu petju v Vojniku.

Franci Korošec, predsednik zbora

Moški pevski zbor Vojnik

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

17

KULTURA

MPZ Vojnik o potepu, koncertu in jubileju

KULTURA

Nocoj je en lep večer
V četrtek, 5. marca 2015, se je v dvorani Kulturnega
doma Vojnik odvijal tradicionalni večer z malimi pevskimi skupinami.
Na srečanje se je letos prijavilo osem skupin. Najprej
so se predstavili člani Celjskega pevskega društva pod
taktirko Mete Podbregar, sledil je Sekstet Lindek z vodjo Francem Žerdonerjem, nato Vokalna skupina Lipa
iz Štor z vodjo Majo Sakelšek, Štorsko pevsko društvo
Osti jarej in Radojka Kragelj, Vokalni kvartet Vigred z
Dobrne in vodja skupine Franci Golčer, Adriana Požun
Pavlovič s Celjskim oktetom, Mešani vokalni kvartet
Shalom z Ljubečne pod vodstvom Aleša Kolška. Kot
zadnji so nastopili domačini – Vokalna skupina in spiritu z vodjem Davidom Preložnikom. Po prireditvi so se
pevke in pevci zbrali še v zaodrju ob zakuski in prijetnem kramljanju.
Prireditev je spremljala Tadeja Vulc. Sodelujočim bo
podala strokovne nasvete za pomoč pri nadaljnjem

Nagovor župana Braneta Petreta na koncertu

kvalitetnem pevskem razvoju. Dvorana je bila skorajda polna, obiskovalke in obiskovalci so zadovoljni zapuščali dobro organizirano prireditev v izvedbi JSKD
OI Celje in Občine Vojnik.



Tomaž Črnej, JSKD OI Celje
Foto: Tomaž Črnej

Lepa predstava učencev OŠ Vojnik:
Kje si, Uršika zala?
Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v
Škofji vasi so v nedeljo, 8. februarja 2015, ob 17. uri
med drugimi nastopili učenci OŠ Vojnik, ki sodelujejo
v dramskem krožku.
V Kulturnem društvu bratov Dobrotinšek Škofja vas
radi povabimo sosede – učence Osnovne šole Vojnik
– k sodelovanju na raznih prireditvah pri nas. Ravnateljica Olga Kovač in mentorica gledališke skupine Barbara Ojsteršek sta bili takoj pripravljeni sprejeti vabilo.
Dogovori in priprave so stekli in lahko smo se veselili
srečanja pri nas.
Ko so učenci stopili na oder, so pritegnili pozornost
od začetka do konca. Predstava Prešernovega »Povodnega moža« in v nadaljevanju gledališka predstava »Kje si, Uršika zala?« avtorice Vike Šuštar sta bili izredno dobro odigrani, otroci so se tako vživeli vsak v
svojo vlogo, da so odigrali nepričakovano prepričljivo.
Zanimiva je bila kombinacija obeh predstav, prav tako
so bili izredno domiselni kostumi nastopajočih. Glasbeni del programa sta na violini izvedla člana našega
društva, tudi učenca OŠ Vojnik, Izak in Luka Ravnak.
Obiskovalci – dvorana je bila zasedena do zadnjega –
so z močnim aplavzom nastopajoče dvakrat »priklicali« na oder, kar je najlepši dokaz zadovoljstva oziroma
plačilo za njihov trud. Pod vodstvom dobrih mentorjev
in pripravljenosti otrok se lahko vzgojijo dobri igralci in
drugi kulturni sodelavci. Hvala vsem v OŠ Vojnik, želimo jim še veliko uspehov.
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Imeli smo tudi dva prijetna gosta, in sicer Zefko z
Dobrotina in generalnega konzula Nepala. Zefka je
12. februarja 2015 praznovala svoj 90. rojstni dan. Ker
naše društvo nosi ime njenih bratov, Dobrotinškovih
fantov, smo izkoristili to priliko in ji čestitali ob visokem
jubileju. Drugi gost pa je bil generalni konzul Nepala,
Aswin Kumar Shrestha. V nadaljevanju nam je Birman
Shrestha, ki si je v Škofji vasi ustvaril družino, predstavil
Nepal, čudovito pokrajino, visoke gore, kamor se slovenski alpinisti pogosto odpravijo, in kulturo njihovega naroda. Skratka bil je zanimiv in kulturno bogat večer.

Ivica Kos, predsednica društva

Foto: Edi Fidler

Dramska skupina OŠ Vojnik

Naši člani so se v prvem trimesečju udeleževali občnih zborov sosednjih društev, prav tako so se udeležili
občnega zbora pobratenega društva PGD Dragomlja
vas.
Sedemindvajsetega februarja smo imeli v jedilnici OŠ
Vojnik 135. občni zbor društva. Za popestritev so zapele ljudske pevke Taščice. Ob tem se jim še enkrat lepo
zahvaljujemo z mislijo, da se dobro z dobrim vrača.
Članice A so na zaključnem pokalnem tekmovanju
v spajanju sesalnega voda za pokal Gasilske zveze v
organizaciji PGD Nova Cerkev dosegle drugo mesto,
skupno pa so zasedle šesto mesto. Čestitamo!
V mesecu februarju smo prevzeli novo poveljniško
vozilo Ford Ranger, ki so nam ga že delno predelali
pri GNV Turnšek. Vozilo se predeluje postopoma. Namenjeno bo gašenju gozdnih požarov. Vozilo bomo
uradni prevzeli na tradicionalni Florjanovi maši, ki bo
3. maja 2015 ob 10.30. Vse že sedaj vljudno vabimo
na ta dogodek, kjer bo poleg prevzema vozila tudi še
prevzem nove motorne brizgalne Rosenbauer Fox-III
ter prikolice za prevoz motorne brizgalne s pripadajočo opremo.
Tudi naša mladina je bila v tem času dejavna na različnih področjih. Mladinka Nastja Zupanc je zapisala:

»Mladici PGD Vojnik smo se v mesecu februarju udeleževali mladinskih občnih zborov sosednjih društev,
20. februarja pa smo skupaj z našimi mentorji uspešno
izpeljali svojega. Po uradnem delu smo se malo družili in se okrepčali z okusno pico. Osemindvajsetega
februarja smo se v Novi Cerkvi udeležili kviza gasilske
mladine GZ Vojnik - Dobrna. Kviz je bil precej zahteven,
saj so spremenili nekatera pravila. Udeležili smo se ga
s štirimi ekipami, in sicer s pionirkami, pionirji, mladinkami in prvič tudi s pripravniki. V številčni konkurenci
so pionirji zasedli peto mesto, pionirke pa šesto. Mladinke smo bile četrte, torej smo za las zaostale za uvrstitvijo na regijsko tekmovanje, na katerega pa so se
z drugim mestom v svoji kategoriji uvrstili pripravniki. Regijsko tekmovanje je bilo 15. marca v Stranicah,
naša ekipa, ki so jo sestavljali Blaž, David in Aljaž, pa je
dosegla solidno dvanajsto mesto.«
Še enkrat lepo vabljeni 3. maja 2015 na slavnostni
prevzem poveljniškega vozila, motorne brizgalne in
prikolice!



Nastja Zupanc in Barbara Suholežnik Kugler
Foto: Petra Zupanc

Članice A na zaključnem tekmovanju SSV v Vojniku

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

19

GASILCI IN ZAŠČITA

Dejavnosti in posodobitve PGD Vojnik

GASILCI IN ZAŠČITA

Občni zbor PGD Lemberg
V petek, 13. marca 2015, je bil redni letni občni zbor
PGD Lemberg. Bil je dobro obiskan; članstvu je bil podan obračun dela v preteklosti in načrt za nadaljnje
delo.
Članstvo je vse dokumente enoglasno sprejelo, kar
kaže, da je delovanje društva dobro in skladno s pravili
gasilstva. Med drugimi nas je na občnem zboru pozdravil tudi župan občine Vojnik; izrekel je nekaj pohval
in dal zagotovilo, da bo lokalna skupnost tudi v prihodnje podpirala gasilstvo.
Gasilci smo se po zboru razšli z mislijo na nove izzive
– vse za varnost krajanov in seveda tudi nas.



Franc Medved

www.mojaobcina.si/vojnik
20

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

Občni zbor Krajevne organizacije Rdečega križa
(KORK) Vojnik je potekal 9. marca 2015, dan pred tem,
ko je ta humanitarna organizacija obeležila prvo leto
delovanja v Vojniku.
Pomagati krajanom še vedno ostaja temeljno vodilo
krajevne organizacije, katere prva konkretna naloga
je bila razdeljevanje paketov pomoči v domačem kraju (poprej so se morali posamezniki voziti v Celje, kar
je pomenilo za marsikoga dodatno finančno breme).
V časih, ko številni naši sokrajani potrebujejo pomoč,
je bila ustanovitev krajevnega odbora dobra odločitev.
Prvo leto delovanja KORK-a Vojnik je v svojem poročilu predstavila njegova predsednica, gospa Milena Jurgec: »KORK Vojnik je bil ustanovljen 10. februarja 2014.
Trenutno imamo 30 članov. V svoje vrste bi želeli aktivno vključiti več mladih. V letu 2014 smo dvakrat izvedli zbiranje in deljenje oblačil za občane Občine Vojnik
skupaj z lokalnim Karitasom (5. in 6. aprila ter 5. in 6. julija 2014). Na obeh akcijah smo zbrali veliko oblačil in
obutve, vendar pa je bil odziv tistih, ki bi to potrebovali, bolj skromen.«

Ustanovitev KORK-a Vojnik

Člani se izobražujejo, zato so se udeležili izobraževanja uporabe AED-ja (defibrilatorja) v OŠ Vojnik.
Za poplavljene v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem so v mesecu maju organizirali humanitarno akcijo, v kateri so s pomočjo krajanov in dveh trgovin zbrali
oblačila, obutev hrano, igrače, pripomočke za osebno
higieno, posteljnino, odeje, čistila itn.).
»V letu 2014 je bilo opravljenih sedem delitev prehranskih paketov, pri katerih smo pomagale članice
KORK-a Vojnik. Tisti, ki pridejo po hrano, lahko ob pomoči naših članic oddajo vlogo za naslednjo delitev.
Opravili smo 103 ure prostovoljnega dela, sodelovalo

DRUŠTVO

Občni zbor Krajevne organizacije
Rdečega križa Vojnik
pa je 14 prostovoljcev.
Ker smo na tem območju še novi, se srečujemo s težavo prepoznavnosti v okolju in s težavo pri obveščanju
ljudi o določenih aktivnostih. Uporabljamo sicer občinsko spletno stran, občinski časopis Ogledalo, ljudi
obveščamo preko medijev, vendar je to očitno premalo. Srečujemo se v prostorih Občine Vojnik, na občinski zgradbi imamo nabiralnik, ki ostaja prazen; zbiranje
oblačil pa smo organizirali v veroučni učilnici župnije
Vojnik, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Upamo, da
si bomo v bližnji prihodnosti lahko uredili kletne prostore v občinski zgradbi, da bomo tu zbirali stvari za
ljudi, ki jih potrebujejo.«
S svojim prostovoljnim delom želijo v KORK-u Vojnik
pomagati sokrajanom, zato so tudi v planu dela za leto
2015 načrtovali:
• pripravo in izvedbo dobrodelnega koncerta skupaj
z Občino Vojnik (3. 12. 2015);
• sodelovanje pri pripravi in izvedbi srečanja starejših
v občini, ki že poteka v organizaciji Občine Vojnik;
• pomoč krajanom KS Vojnik in KS Frankolovo v primeru, da se pokaže potreba po pomoči;
• druge dejavnosti, ki jih že izvajajo (deljenje paketov
hrane, zbiranje in razdeljevanje oblačil);
• sodelovanje z OZRK Celje.
Med člane KORK Vojnik pa iskreno vabimo vse krajane Vojnika In Frankolovega, ki ste pripravljeni sodelovati pri humanitarnem delu in tako olajšati marsikatero človeško stisko.
Na zgradbi Občine Vojnik je nabiralnik KORK Vojnik, v
katerega lahko občani dajo sporočilo, na katerem zapišejo, kaj potrebujejo, ali pa kako lahko pomagajo.
Lahko se obrnejo na predsednico Mileno Jurgec (tel.
041 763 116), predsednico KS Vojnik Lidijo Eler Jazbinšek (041 677 685) ali tajnico KS Vojnik Irmo Blazinšek
(031 384 399).
Krajani Vojnika in Frankolovega, ki čutite kakršnokoli sposobnost pomagati bližnjemu, vabimo vas, da se
včlanite v KORK Vojnik, da bomo čim bolj seznanjeni
s potrebami ljudi v naši okolici. Vsak član KORK ima
v okviru plačila letne članarine (5 evrov) možnost za
brezplačno merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja
in holesterola, ki se izvaja po določenem razporedu v
sodelovanju z MDDI Celje v Kulturnem domu Vojnik.



Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Jure Vovk
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Dosežki Vinogradniško-vinarskega društva
občine Vojnik
Na enajstem občnem zboru so vinogradniki pregledali letino preteklega obdobja in s sprejetim programom dela že pogledali vnaprej.
Iz vseh poročil lahko povzamemo, da je bil program
strokovnega dela in sodelovanja več kot uspešno uresničen. Predsednik Mirko Krašovec se je zahvalil vsem
članom; predvsem pa neutrudnim članom operativnih
skupin, ki so izvedle v kraju kar nekaj odmevnih projektov.

lepo zahvalil, še posebej pa Tanji Bezovšek in Franciju
Kuzmanu za predano delo v treh mandatih.
Da dobrega vlečnega konja ne menjamo, je jasno.
Predsednik društva je tako še naprej Mirko Krašovec.
Ponovno izvolitev je pospremil močan aplavz. Naj
predsedniku in sodelavcem nikoli ne zmanjka volje in
novih idej!
Predsednik je razložil zamisel Ivana Kovača o nakupu
in postavitvi društvenega klopotca (nasproti Mercatorja ob cesti v Vojniku).
Za posebne zasluge pri delovanju društva smo podelili Hedviki Kovač, Dragu Medvedu in Edvardu Kužnerju častno članstvo.
Navzoči vinogradniki, bilo jih je rekordno število, so v

Novo vodstvo VVD Vojnik

Večji dosežki društva v preteklem obdobju:
• Dobra obiskanost predavanj in ocenjevanj v organizaciji društva. Zajeli smo naslednje teme/ocenjevanja:
filtracija vin, zimska rez, zelena dela, zaščita vinske trte,
priprava na trgatev, kletarski večer, ocenjevanja vin in
salam.
• Prireditev Praznik vina, kruha in salam v novi športni
dvorani v Vojniku je bila vrhunec dvanajstletnega prizadevanja društva.
• Nakup in blagoslov cisterne s hladilno napravo je
prav tako velik dosežek.
• Prireditvi Trgatev in Martinovanje sta postali tradicionalni.
• Maškarada v Novi Cerkvi je bila lepa predstavitev
društva – in to že enajstič.
• Mirko Krašovec je med 624 vzorci na meddržavnem
ocenjevanju vin v Gornji Radgoni dobil zlato medaljo.
• Miran in Hedvika Kovač sta dobila priznanje krajevne skupnosti Vojnik.
• Društvo je dobilo posebno priznanje Turističnega
društva Vojnik.
• Društvo je pridobilo status društva posebnega pomena.
Po razrešnici organov društva se je predsednik vsem
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Častni člani VVD Vojnik s predsednikom

lepem prostoru gostišča Medved v Škofji vasi proslavili
lanske dosežke. Ob bogatem kulturnem programu, ki
ga je vodil Sandi Petrej, se je še posebej prileglo naše
društveno vino.

Pavle Leskovar

Foto: Jure Vovk

V zimskih mesecih, ko trta počiva, je čas za izobraževanje. To so izkoristili tudi v vinogradniškem društvu
ter izvedli kar nekaj predavanj in strokovnih prikazov.
Društvo vedno povabi eminentne predavatelje – tudi
z akademskimi nazivi doktorjev, magistrov, univerzitetnih diplomiranih inženirjev. Tudi zaradi tega so predavanja lepo obiskana.
Zaradi tega z veseljem zapišemo, da je član društva
neumorni kletar društvenega vina Miran Kovač v mesecu januarju izvedel praktični prikaz filtracije in stekleničenja vin. Na preprost, razumljiv, a strokoven način je skoraj 70 udeležencem v Vrtnarstvu Krašovec v

Roman Štabuc, predavatelj in strokovni vodja

Arclinu prikazal mnoge skrivnosti dela v kleti. Mlademu vinogradniku čestitamo in se mu iskreno zahvaljujemo!
Tudi trta – ponos društva – je obrezana. Pod vodstvom Romana Štabuca so jo (na kordon) obrezali Mirko Krašovec (predsednik društva), Franc Dajčman (viničar) in Branko Petre (župan in seveda skrbnik trte).
Uspeh njihovega dela bomo ob prisotnosti vinske
kraljice Slovenije, Sandre Vučko iz Ljutomera, ocenili
26. septembra 2015 na vinski trgatvi.
Šestdeset prisotnih vinogradnikov je v svoj vinograd
v Male Dole povabila družina Pohajač. Predavatelj Roman Štabuc je kot že tolikokrat do zdaj na svoj (tudi
šegavi) način prikazal zimsko rez; poudarek je bil na
novostih (skoraj neverjetno je, kako stroka napreduje).
Družina Pohajač v lepo urejenem vinogradu obdeluje
trto sort: chardonnay, sauvignon, renski rizling in traminec. Na izjemno strmem delu vinograda so ohranili
trto svojih prednikov iz sort: ranfol, javor, portugalka,
peček, gutedel, kozji ziz itd. Gospodar pravi, da so bile

Društvo upokojencev
Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik vabi
Prišla je pomlad in prinesla dela na vrtovih, njivah,
urejanje okolice, čiščenje itd. Tudi v društvu smo z njo
dobili nove naloge. Pred nami so razna športna tekmovanja, druženja in izleti.
S pustovanjem, ki smo ga imeli v gostišču Turist na
Frankolovem, in materinskim dnem, ki smo ga praznovali v Socki pri Ivanki Koprivnik, smo zaključili zimsko-pomladanski del druženja. Na obeh srečanjih so nas
zabavali naši muzikantje: Rudi, Herman in Denis. Za to
se jim najlepše zahvaljujemo.
Naslednje druženje bo v nedeljo, 10. maja 2015, ko
se bomo odpravili na romanje na Brezje. V sredini junija sledi enodnevni izlet čez Pohorje, kjer nas bo čakala
enolončnica, po Dravski dolini v Avstrijo in nazaj na Pohorje, kjer bo sledilo kosilo (piknik). Želja upokojencev
je, da gremo v mesecu juliju v Koper in se popeljemo z
ladjo Burja ob slovenski obali. Več informacij dobite v
društveni pisarni in pri poverjenikih na terenu. Na srečanja in izlete se prijavite pravočasno in si tako zagotovite mesto na avtobusu.
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Vojniški vinogradniki
se izobražujejo

vrste včasih daljše kot 100 metrov. Trta je vzorno gojena na kolih in daje reden pridelek.
Klet oz. zidanica je preprosta, a lepo ohranjena. Kot
del kulturne dediščine je še toliko dragocenejša. V kleti
z lesenim stropom hranijo lesene sode, sodčke, škafe,
»lakonce« … Na drugi strani najdemo pridih današnjega časa – jeklene cisterne. Lepo izdelana preša iz leta
1938 krasi zgornji del. Vidi se, da so tu doma prijazni,
preprosti in prizadevni ljudje.
Obiskovalce je pričakala še bogato obložena miza,
manjkalo ni niti najboljše vino iz gospodarjeve kleti.
Nato pa je bil čas za vrnitev v dolino. Družini Pohajač
se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo za izkazano
gostoljubje!

Pavle Leskovar

Foto: Jure Vovk

DRUŠTVO

V mesecu juniju bo krajevni praznik KS Vojnik. Ob tej
priložnosti bodo meddruštvena tekmovanja z zračno
puško in v kegljanju s kroglo na vrvici. Prišlo bo okrog
70 tekmovalcev. Mi bomo tekmovalce pogostili, KS
Vojnik pa bo priskrbela pokale in priznanja.
Pridružite se nam!
Občni zbor DU Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik je imelo občni zbor v soboto, 28. februarja 2015, v gostišču Medved v Škofji
vasi. Ker večina članov ni bila prisotna, na tem mestu
podajam povzetek poročila o enoletnem delu društva.

Predsednik DU Vojnik Ivan Robačer je nagovoril
udeležence občnega zbora.

V minulem letu 2014 smo v društvu organizirali 11
izletov in raznih druženj, skupno se jih je udeležilo
več kot 1200 upokojencev, kar je nekoliko manj kot
leta 2013. V društvu delujejo različne sekcije, in sicer:
strelska sekcija (vodi jo g. Kuzman), kegljaška (vodi
jo g. Žgajner), mešani komorni pevski zbor in ljudske
pevke (vodi ju ga. Ivanka Koprivnik). Imamo tudi pohodniško skupino, ki deluje pod vodstvom g. Žibreta.
Nekaj besed smo rekli tudi o evropskem projektu Starejši za starejše, v katerega je vključenih že 450 upokojencev, starejših od 69 let (ta projekt nudi pomoč
starejšim, bolnim, onemoglim ipd.). Včasih je dovolj že
obisk oziroma klepet, da človek prežene osamljenost.
Del tega projekta je tudi banka hrane – namenjena je
socialno ogroženim. Teh je čedalje več, zato je prav, da
stopimo skupaj in pomagamo. Vabljeni ste, tudi mlajši, da se priključite, saj nihče od nas ne ve, kdaj bo tudi
sam potreboval pomoč.
Za kakršne koli informacije pokličite na tel. štev.
03 577 26 16 vsako sredo in petek od 9.00 do 12.00.
Obvestila dobite na naši oglasni deski ali pri svojem
poverjeniku na terenu.
Pridite in sodelujte z nami, skupaj smo močnejši!
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Ivan Robačer, predsednik DU
Foto: Jure Vovk
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Turistično društvo
zaskrbljeno
za grad Lindek
Člani Turističnega društva Frankolovo so na rednem
občnem zboru pregledali svoje delo v minulem letu, ki
je bilo ne le pestro in raznoliko, ampak zaradi postavitve Tončkove učne poti tudi zahtevno in odmevno ter
zaradi izrednega pomena zapisano v zgodovino našega kraja in občine.
Turisti so nizu že ustaljenih pohodov (novoletni nočni, spomladanski jutranji, velikonočni dnevni) in prireditev (cvetlični sejem, golaž žur, blagoslov konj) lani
dodali še par kulinaričnih delavnic in sodelovali na skupnih akcijah in prireditvah v kraju. Svoje delo so okronali z otvoritvijo učne poti prof. Antona Bezenška, ki je
potekala sočasno s postavitvijo in odkritjem Bezenškovega spomenika. Projekt, katerega nosilec je bilo turistično društvo, je rezultat združevanja moči z vsemi
partnerji v projektu: Prosvetnim društvom A. Bezenška, Društvom za raznolikost podeželja, Občino Vojnik,
Osnovno šolo A. Bezenška in Stikom Laško. Od ideje
do izvedbe je bilo potrebnih ogromno načrtov, usklajevanj, iskanja finančnih virov in na določenih točkah
se je zdel projekt celo »misija nemogoče«. Toda vse
ovire so uspešno premagali, čakajo le še državo, da bo
odprla obljubljeno malho, da zaključijo tudi finančno
plat celotne zgodbe. V nadaljevanju jih čaka promocija
poti, da bo čim bolj obiskana, in kot je bilo slišati, jim
idej ne manjka. V ta namen bodo organizirali mesečne
pohode, prvi je bil že na velikonočni ponedeljek. Vabijo tudi najrazličnejše skupine, ki bodo lahko po predhodni najavi pot prehodile v spremstvu usposobljenih
turističnih vodnikov društva.

Poročilo o delu društva – Irma Blazinšek

Občni zbor KO
Združenja borcev za
vrednote NOB
Nova Cerkev
Živahnost in dejavnost vsake organizacije sloni na
dobrem vodstvu in pripravljenosti članov do sodelovanja. Iz poročila predsednika Branka Delčnjaka je
razvidno, da organizacija živi, dela in uresničuje svoje
sprejete naloge.
Prvega marca so člani KO Združenja borcev za vrednote NOB pregledali opravljeno delo v preteklem letu.
Občni zbor je vodil Slavko Jezernik. Predsednik je
predstavil delo v preteklem letu, ki je v večini primerov pomenilo udeležbo članov na tradicionalnih prireditvah ob spominskih dnevih iz časa druge svetovne
vojne. Zbora se je udeležila večina članov; potrdili so
program dela za prihodnje leto, ko bo glavni poudarek na praznovanju sedemdesetletnice osvoboditve.
Udeležili se bodo tradicionalne proslave v Vojniku, organizirali komemoracijo ob krajevnem prazniku v Novi
Cerkvi, se udeležili šestintridesetega pohoda na Komelj, Graško Goro, šli po poteh XIV. divizije, pripravili komemoraciji ob 28. oktobru v Novi Cerkvi in Veliki
Ravni in ob koncu leta obiskali bolne in starejše člane.
Člane je pozdravil Branko Petre, župan občine, in poudaril pomen ohranjanja pričevanj polpretekle zgodovine. Predsednica Andreja Stopar je poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina, dogodkov

DRUŠTVO

V društvu jih že dolgo žuli črešnjiška zidanica, kjer so
za prepotrebne obnovitvene posege finančno povsem nemočni. V upravljanju imajo tudi lindeški grad,
ki jim iz istega razloga povzroča velike skrbi, saj zob
časa grajsko zidovje neusmiljeno najeda. V interesu
društva, kraja in občine je, da bi čim prej zaščitili, kar
je od gradu še ostalo, in preprečili njegovo nadaljnje
razpadanje. Poročila o opravljenem delu in načrti za
naprej potrjujejo, da društvo, ki ga zadnja leta uspešno
vodi predsednica Irma Blazinšek, dobro in pridno dela.
Nedvomno je njihovo delo prispevek k boljši podobi
kraja, čeprav je večina njihovih aktivnosti namenjena
ljudem. Vse prijazno vabijo, da se tudi v prihodnje udeležujete njihovih dogodkov in prireditev, saj je dober
obisk in prijetno druženje največje plačilo za delo in
trud članov društva.

Sonja Jakop

Foto: Dolfi Jakop

Predsednik Branko Delčnjak med branjem poročila

in prenašanja vrednot na mlade. Delo učiteljev na tem
področju je ocenila za dobro, saj je OŠ Vojnik s svojimi podružničnimi šolami prejemnica zlate plakete za
ohranjanje spomina na polpreteklo zgodovino. Organizacija se trudi pri obujanju in seznanjanju otrok tudi
na petdnevnih taborih, ki jih organizirata izmenično
občini Laško in Vojnik. Jure Vovk je v imenu KO Frankolovo poudaril pomen seznanjanja otrok z vsebinami
NOB in potrebo po zahtevi, da se te vsebine vrnejo v
učne načrte in učbenike. Predsednik KS Nova Cerkev je
zaželel še nadalje uspešno delo in sodelovanje v kraju.
Med člane organizacije so sprejeli dva nova člana.



Lea Sreš
Foto: Jure Vovk

Fizioart fizioterapija
Celjska cesta 24b, Vojnik

PROTIBOLEČINSKA
IN MANUALNA FIZIOTERAPIJA
BOWNOVA TERAPIJA
JUTRANJI IN VEČERNI SKUPINSKI VADBENI
PROGRAMI (joga, pilates, vadba za hrbtenico)

Več informacij na telefon 040 606 037
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Občni zbor
KUD FP Vojnik

Občni zbor društva
Dobra volja

Člani KUD France Prešeren Vojnik so se 10. februarja 2015 zbrali na občnem zboru društva. Na njem so
pregledali delo v letu 2014 in si postavili cilje za leto
2015. Društvo šteje 11 sekcij in ima 127 članov. V letu
2014 so se nam priključile tudi ljudske pevke Taščice.

V soboto, 21. februarja 2015, smo imeli člani društva
Dobra volja redni občni zbor. Program dela za leto
2014 smo v celoti uresničili in izpeljali začrtane prireditve.
Vsako leto pripravljamo v mesecu marcu turnir v
igranju kart – za moške ob prazniku mučenikov in za
ženske ob materinskem dnevu. Organizirali smo delavnico izdelovanja butaric, izdelovanje rož iz krep papirja in delavnico izdelovanja adventnih venčkov. Udeležili smo se nekaj različnih tekmovanj. Prvič smo se
udeležili kmečkih iger na Sladki Gori, kjer je naša ekipa osvojila 3. mesto. V Vojniku smo tekmovali v pripravi praženega krompirja, kuhanju ričeta, na Rogli pa
smo se udeležili prireditve Praznik pohorskega lonca.
Posebna zahvala gre našim članom, ki nas spremljajo
in podpirajo. V mesecu juniju smo se odpravili na izlet na Notranjsko, in sicer smo si ogledali Križno jamo
in Cerkniško jezero. Decembra smo prvič organizirali
božični izlet v Celovec. Zaradi velikega zanimanja ga
bomo organizirali vsako leto.

V društveni dvorani, ki gosti tudi ostala društva, šole,
vrtec, KS Vojnik, Kmetijsko zadrugo, mladino in tuje izvajalce kulturnih dogodkov, je bilo v letu 2014 kar 76
prireditev oziroma dogodkov.

Vse sekcije so imele letne koncerte, dramska sekcija
pa premiero komedije Niti tat ne more pošteno krasti in veliko drugih prireditev tako v Vojniku in okolici
kakor tudi v tujini. Posebej je izstopala prireditev KUD
FP se predstavi, kjer smo lani predstavili krajanom vse
sekcije in njihovo delo. Za izdatno tehnično in organizacijsko pomoč pri organizaciji predstavitve smo se
zahvalili tudi našemu članu Stanku Mikoli, za zgledno
vodenje financ Hermini Čretnik in za tehnično podporo pri izvedbi prireditev tehnični ekipi. Zahvala gre tudi
vam sokrajanom, ki vedno obiskujete naše prireditve,
upamo, da jih boste tudi v prihodnje.



Na občnem zboru smo soglasno izvolili podpredsednika društva, to vlogo je prevzel Tomaž Sitar. Okvirno smo sestavili letni plan za leto 2015. Držali se bomo
začrtanih poti, hkrati pa poskušali ugoditi članom in
pripraviti še kakšne novosti, npr. dobili smo predlog za
izlet na Veliko planino.
Hvaležni smo vsem članom, ki nas podpirajo in kakorkoli pomagajo s svojim delom ali predlogi. Posebej se
zahvaljujemo članicam, ki velikokrat spečejo pecivo,
kruh in druge dobrote.


Marjana Bobik

Tomo Gorenšek, predsednik
Foto: Tomo Gorenšek
www.mojaobcina.si/vojnik
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Pozdrav pomladnemu soncu
Vstanemo zgodaj zjutraj in se na soboto, ki je najbližja prvemu pomladanskemu dnevu (letos je to sovpadalo), odpravimo na Špičasti vrh – Kislico gledat sončni vzhod. Pri Pristovškovem križu se prepoznavamo po
glasovih, kajti obkroža nas še tema. Z zmernim korakom krenemo po poti in v slabi uri smo na vrhu.
Že med potjo spremljamo dogajanje na nebu in si želimo, da bi zagledali sonce. Zvoki Karlijeve harmonike
nam krajšajo čas do slovesnega trenutka. Najprej oranžna jutranja zarja, obdana s pasom oblakov, nato pa
se najprej rdeče, nato pa v vsej lepoti zablešči sončna
krogla.
Napolnjeni s posebno energijo zapuščamo vrh in gremo proti Markovi kmetiji, mimo mogočnega Ravnakovega kostanja, ki je najdebelejši v Sloveniji. Za spomin
naredimo fotografijo, nato pa hitro na okusen zajtrk –
domači kruh z različnimi namazi ter čaj in kuhano vino.
      
Pozdrav novemu letu
V 13. stoletju je nad frankolovsko dolino na visoki pečini lindeškega hriba stal lep in bel grad Lindek.
Nekoč je v njem živela lindeška gospoda, ki je bila
zelo bogata, a zelo osamljena. Še danes se na gradu
sveti in se slišijo veseli, a zamolkli glasovi njihovih zabav.




Irma Blazinšek
TD Frankolovo
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Naši pohodi so vedno
nekaj posebnega

»Zakladi čakajo globoko pod gradom na srečneža,
ki se je rodil v zibelki, narejeni iz lesa mogočne turške
lipe, posekane točno na določen datum in uro, stesane
po starih pravilih in z belim platnom obložene. Mora
biti čistega srca in brez greha na duši. Tisti bo dobil
zaklad in bo lahko rešil svet revščine, saj je zaklad bajeslovno velik in v zlatu in dragih kamnih,« je zapisano
na spletu.
Nič več ni tako lep in bel, že dolgo na lindeškem hribu
stojijo le še razvaline. Mogoče bodo pa prav pohodniki novoletnega nočnega pohoda (»Po poteh grajskih
pravljic«) na grad Lindek našli zaklad in ga rešili grad
pred propadom?
Že sedemnajstič so pohodniki krenili na pot. Skrivnostne pravljice burijo domišljijo in privabljajo lepo
število pohodnikov, letos jih je bilo okoli 200. Prav tako
je med ljudmi močna želja po druženju in tem, da po
obilnih prazničnih obrokih naredimo nekaj za svoje
zdravje. Sliko dopolnijo domačini s prijaznim sprejemom in domačimi dobrotami. Ob vrnitvi pa jim člani
turističnega društva pripravimo okusno enolončnico.
No, ne skuhamo je ravno na lesenem »šporhetu«, ob
katerem se vsako leto grejemo in ki je ena od zanimivosti iz preteklosti.
Iskrena hvala posameznikom in njihovim družinam:
Editi in Janezu Karu, Lojzki Operčkal, Hildi Goršek in
družini Pinter (Mark). Hvala tudi gasilcem PGD Frankolovo. Brez vas vseh naši pohodi ne bi bili to, kar so.

DRUŠTVO

Občni zbor Društva kmetic Meta
V soboto, 21. februarja 2015, smo v gostišču Turist na
Frankolovem imele redni občni zbor članice Društva
kmetic Meta. Društvo šteje skupaj 138 članic, zbora se
jih je udeležilo 72.
V uvodu je članica prebrala pesem o kmečki ženi,
nato je vse prisotne pozdravila Meta Marija Žerjav,
predsednica društva, ki ga uspešno vodi že četrto leto.
Še posebej je pozdravila Cvetko Koželj (predsednico
odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja na Občini
Vojnik), Branko Gal (namestnico župana Občine Dobrna), Jožico Kuzman (predsednico Društva kmetic Lipa
iz Vitanja) in Vesno Mihalič (kmetijsko svetovalko). Župan Branko Petre se nam je pridružil kasneje.

Predsednica je predstavila delo društva v minulem
letu. Od vseh predavanj, delavnic, tečajev, strokovnih
ekskurzij, srečanj, ki so se jih članice z veseljem in zanimanjem skozi vse leto pridno udeleževale, je bilo najpomembnejše dobljeno priznanje na prireditvi ob občinskem prazniku – srebrni vojniški grb. Prejele smo ga
za dolgoletno povezovanje članic, sodelovanje z občino in krajevnimi skupnostmi na različnih prireditvah,
sodelovanje na sejmih in s tem promocijo naših krajev.
V svoje vrste smo z veseljem sprejele tudi sedem novih članic, ki so se predstavile, povedale, od kod prihajajo, s čim se ukvarjajo in kaj jih je navdušilo, da se
pridružijo društvu.
Predsednica je predlagala, da se naziv častni član
društva zaradi odličnega sodelovanja v preteklih letih
podeli bivšemu županu občine Vojnik, Benediktu Podergajsu, in županu občine Dobrna, Martinu Breclu.
Za župana občine Dobrna je podelitev naziva prevzela
Branka Gal, njegova namestnica. G. Benediktu Podergajsu, ki je bil zadržan zaradi drugih obveznosti, bomo
naziv podelili ob drugi priložnosti.
Predsednica je prav tako predlagala, da se statut
društva v odstavku za izvajanje pridobitne dejavnosti dopolni z nekaterimi pridobitnimi dejavnostmi, ki
so skladni s cilji in nameni delovanja društva. Prisotne
smo predlog potrdile. Poleg vseh formalnosti, ki jih
je bilo treba opraviti, je predsednica podala tudi program dela za leto 2015. Nekaj dogodkov je že za nami,
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veliko pa še pred nami:
• Že v januarju je bilo srečanje predsednic DK celjske
in koroške regije, na katerem so se seznanile s pravili prodaje preko društev; razložil jih je Matej Vrbajs
iz Centra za nevladne organizacije Slovenije. Poslovanje z e-računi je predstavila Anka Luskar iz KGZC.
• 10. in 12. februarja je potekala delavnica peke krofov.
• 29. 3. smo se članice kmetic skupaj s Taščicami v oddaji »Pod lipo« predstavile na TV Celje.
• V aprilu bo sledila razstava ročnih in kulinaričnih izdelkov na Dobrni, v Vojniku pa bo razstava potekala
ob krajevnem prazniku.
• V maju bomo odšle na strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kjer bomo obiskale prireditev »Dnevi raznolikosti
rastlin«.
• Sledili bodo še številni tečaji, predavanja, delavnice,
prikaz žetve s srpi itn.
Jožica Kuzman, predsednica Društva kmetic Lipa iz
Vitanja, je ob koncu občnega zbora vsem članicam
izrekla čestitke za vse opravljeno delo v letu 2014 in
povedala, da je vesela, da se ohranjajo stiki med obema društvoma. Članicam je zaželela veliko prijetnega druženja v okviru društva. Gostji, Cvetka Koželj in
Branka Gal, sta povedali, da vesta, da je delo kmetice
težko in vsestransko ter da občudujeta izdelke izpod
njihovih pridnih rok. Župan Branko Petre je vse prisotne lepo pozdravil in podal priznanje Društvu kmetic
Meta za veliko angažiranost in aktivnost, saj se s pomočjo društva izvaja veliko koristnih dejavnosti. Vesna
Mihalič, kmetijska svetovalka, je prav tako pozdravila
vse prisotne, jim zaželela lep večer in jih spomnila na
bližajočo se oddajo subvencijskih vlog ter pozvala, naj
se čim prej naročijo na določen termin. Vse članice se
ji ob tej priložnosti res iskreno zahvaljujemo za vedno
prijazno, strokovno in toplo besedo.
Uradnemu delu občnega zbora je sledila zabavna
igrica naših članic pod naslovom »Priprave na koline
pri Roziki in Mihu«, ki sta jo napisali Ivica Lipovšek in
Veronika Marguč. Tudi tokrat so igralke (članice DK
Meta) na hudomušen način pokazale, kako odlično jim
gredo iz ust tako ženske kot moške vloge. Vse prisotne
članice pa so jih z bučnim aplavzom pošteno nagradile.
Na naša polja, travnike in vrtove s hitrimi koraki prihaja pomlad in z njo obilje dela. Le upamo lahko, da nam
bo letošnje leto bolj prizaneslo z močo in nas obdarilo
z več sončnimi dnevi. Tako bo obdelava zemlje lažja,
prav tako spravilo krme. Ob bližajočih se velikonočnih
praznikih vsem, ki bodo prebirali te vrstice, želimo obilo miru in božjega blagoslova.

Štefka Marguč

Foto: Š. M.
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT.1/105, 9. APRIL 2015

OBČINA VOJNIK
1. JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik v letu 2015
2. JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik v letu 2015
3. JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2015
4. LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2015
5. JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2015
6. JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na
področju kmetijstva v Občini Vojnik v letu 2015

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

29

URADNI DEL

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2015 (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 57/2014, 26. 12. 2014) Občina Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma
v Občini Vojnik v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvajanje
razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu
za leto 2015 predvidenih 12.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, ki z
ustanovitvijo in delovanjem ne pridobivanje dobička,
delujejo na področju turizma na območju Občine Vojnik, njihovi programi pa vsebujejo katero od naslednje
dejavnosti:
-- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
-- urejanje in varstvo okolja,
-- organiziranje in usklajevanje prireditev,
-- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
-- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma,
-- projekte, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij.
4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati
naslednje podatke:
–– izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu
Občine Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur ali
jo dobite na spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si) od dneva te objave;
–– dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine
Vojnik;
–– da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po
zakonu o zavodih;
–– vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2014;
–– vsebinski program dela in finančni načrt za leto
2015, ki ga je sprejel pristojni organ,
–– dokazilo o urejeni evidenci članstva s seznamom
oziroma številom članov.
Za pravočasne prijave se bodo štele tiste, ki bodo
prispele do vključno petka, 15. maja 2015, do 12.
ure na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z
oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov
na področju turizma 2015 – NE ODPIRAJ«, osebno
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ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če vlogo
pošljete po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na
navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Vojnik (Uradni list RS št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni
razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni
dan na telefonskih številkah 03 78 00 620 ali 051 315
841 (Petra Pehar Žgajner).
Datum: 11. 3. 2015
Št.: 322-0002/2015-1 (24)

Branko Petre,
župan
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2014,
26. 12. 2014) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in št.
33/2007) ter skladno z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013
z 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L352, 24. 12. 2013) župan Občine Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik v letu 2015
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna
pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, znaša
25.000,00 EUR.
2. NAMENI, UKREPI IN POGOJI
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Stroške izdelave projektne dokumentacije in
stroške investicijskih programov: za mala in srednje

2. Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve: pomoč za nove zaposlitve in samozaposlitev se
lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, samozaposlitev ali
pa ob spremembi zaposlitve delavca iz določenega v
nedoločen čas.
Upravičeni stroški: za nove zaposlitve in samozaposlitve so stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma
za zaposlitev delavca, ki:
–– ni občan Občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v Občini Vojnik, v višini do največ 900,00 EUR;
–– je občan Občine Vojnik, čigar sedež podjetja je v Občini Vojnik, v višini do največ 1.500,00 EUR;
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in
zaposlovanju ljudi mora prejemnik pomoči prispevati
najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti ohranjena v
regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti. Na javni razpis
se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se zaposlile s 26. 4.
2014, do vključno dneva roka za oddajo vloge.
3. UPRAVIČENCI IN OSTALE DOLOČBE
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne
osebe, ki imajo sedež ali enoto na območju Občine
Vojnik in investicijo na območju Občine Vojnik, in sicer
samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za:
–– mikro podjetja: imajo manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2 milijona evrov letnega prometa;
–– majhna podjetja: imajo manj kot 50 zaposlenih in 10
milijonov evrov letnega prometa.
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki
a) so iz sektorjev:
–– ribištva in akvakulture,
–– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
–– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: (1) če
je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, (2)
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine
Vojnik ali do države;

c) so skladno z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
d) so v težavah skladno z zakonodajo o reševanju in
prestrukturiranju družb v težavah.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega
pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva dodeljujejo na podlagi pravila de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013).
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu
enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR
v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000,00 EUR).
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma dejavnosti, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih
sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.
4. VSEBINA VLOGE
Vloga bo na voljo v tajništvu Občine v času uradnih
ur od dneva te objave dalje ali na spletnem naslovu
http://www.vojnik.si.
Za posamezne ukrepe je treba predložiti tudi:
(a) za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
–– dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije
in investicijskih programov;
–– račun;
–– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki
jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
–– pisno izjavo o drugih, že prejetih (ali zaprošenih) po-
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velika podjetja se krijejo stroški do 45 % oz. do maksimalne višine 500,00 EUR od 26. 4. 2014 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 % vrednosti
investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini
vsaj 5 let.
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močeh za iste upravičene stroške;
–– izjavo o zagotavljanju, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis ne bo presežena njena zgornja meja pomoči in intenzivnosti pomoči po drugih
predpisih.

Vse vloge bo obravnavala tričlanska Komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki
bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z upravičenci
bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka
za prijave.

(b) za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve:
–– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti;
–– dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1);
–– dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega
na delovnem mestu;
–– potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega;
–– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena oseba, ki uveljavlja subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec pred
dnem zaposlitve ali dokazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja), ali dokazilo o spremembi zaposlitve
delavca iz določenega v nedoločen čas (M1);
–– dokazilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIS) o številu zaposlenih na
31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12. preteklega leta in na dan
vloge;
–– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki
jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
–– pisno izjavo o drugih, že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
–– izjava o zagotavljanju, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja te
pomoči in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu
(03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar
Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE RAZPISA
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do
vključno petka, 15. 5. 2015, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do zgoraj
navedenega roka na naslov Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Vojnik v letu 2015 – NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če vlogo pošljete
po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni
naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge ni
mogoče oddati v elektronski obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva
tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne
bo dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže.
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Datum: 11. 3. 2015
Št.: 300-0001/2015-1 (24)

Branko Petre,
župan
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2015
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/14) objavlja za
leto 2015
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse
oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancirajo naslednje vsebine:
–– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
–– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne
programe;
–– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih
srečanjih;
–– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost
ter spomeniškovarstvene akcije.
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 skladno 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 opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
–– da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo
letna poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto;
–– da v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na primeren način predstavljajo Občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 26.000 €.
5. Merila za izbor projektov, programov in dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so
merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
Občini Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo
biti porabljena v letu 2015.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 11. 5. 2015. 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.

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 porabe sredstev za leto 2014;
–– plan dela za leto 2015 in
–– posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel v roku osmih dni po zaključku razpisnega
roka v prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno.
Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
v enem dnevu, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
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 kulturnih programov 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 Urško Mužar,
višjo svetovalko za družbene dejavnosti (tel. št. 78 00
623 in 78 00 620, elektronski naslov: urska@vojnik.si).
Vojnik, 26. 3. 2015
Številka: 610-0003/2015-1


Branko Petre, župan

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
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–– kulturne prireditve in akcije;
–– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
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Skladno s prvim odstavkom 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03) ter 5.
členom Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 51/04) Občinski svet na svoji 5.
redni seji 26. 3. 2015 sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2015
1 UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne
kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika – občana.
Z njim se ljudje ukvarjajo prostovoljno v neorganizirani ali organizirani obliki (npr. v društvih ali drugih športnih organizacijah).
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh
obdobij življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacionalnem programu športa kot
tudi v letnem programu športa občine. Zato občina sofinancira predvsem programe športa otrok in mladine,
športno rekreacijo občanov, kakovosten šport, gradnjo športnih objektov in njihovo vzdrževanje.
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavljala finančna sredstva v občinskem proračunu. Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v
občini ter meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati
posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanja programa bo spremljal Odbor za družbene
dejavnosti.
2 VSEBINA LETNEGA PROGRAMA
2.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

v višini 2.600,00 €
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z
namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti,
posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja
otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina Vojnik bo v letu 2015 sofinancirala: strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je
največ 20 otrok.
2.1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

v višini 9.000,00 €
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skup34
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nosti se lahko izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi
za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Občina Vojnik bo v letu 2015 sofinancirala:
organizacijo in izpeljavo občinskih šolskih prvenstev,
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih
programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, ter
objekt.
2.2.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

v višini 7.512,00 €
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo,
da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih
določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru
z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi
so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke,
b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice.
Občina Vojnik bo v letu 2015 sofinancirala: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in
spremljanje treniranosti ter tekmovanja v tekmovalnih
sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Program športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki
ima značaj športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Vadbene skupine oz. selekcije morajo pri individualnih
športnih panogah vključevati najmanj 5 tekmovalcev,
v kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko, kolikor je pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
2.2.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

v višini 7.512,00 €
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: od 400 do 1100 ur.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) mlajši mladinci in mladinke, b) starejši mladinci in mladinke, c)
kadeti in kadetinje. Občina Vojnik bo v letu 2015 sofinancirala: objekt in strokovni kader.
Program športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki
ima značaj športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Vadbene skupine oz. selekcije morajo pri individualnih

2.3 Kakovostni šport

v višini 6.677,00 €
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in športna tekmovanja ekip
ali posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa
in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so
pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova
državnega prvaka:
–– kolektivni športi: 1., 2., 3., 4. državna liga,
–– individualni športi: 1., 2. državna liga,
–– miselne igre: 1., 2. državna liga.
Občina Vojnik bo pri programih kakovostnega športa
v letu 2015 sofinancirala: najemnino objekta za 320 ur
programa, kategorizacijo, dosežene športne rezultate
članskih ekip oziroma posameznikov – članov in vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Za te programe se lahko potegujejo le tisti, ki se potegujejo tudi za vsaj dva programa iz sklopa športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport.
2.4 Druge dejavnosti
2.4.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

v višini 2.922,00 €
Občina Vojnik bo v letu 2015 sofinancirala izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
2.4.2 Medobčinske in občinske prireditve

v višini 2.922,00 €
Občina Vojnik bo v letu 2015 sofinancirala materialne
stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 46. člen
zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport,
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport,
gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
2.4.3 Delovanje športnih društev

v višini 4.173,00 €
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov, ki
jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Vojnik.
2.5 Nagrade za športne dosežke

v višini 2.000,00 €
Sredstva so namenjena nagradam klubov in športnikov iz vojniške občine za osvojene medalje na držav-

nem, evropskem, svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.
3 IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor za družbene dejavnosti. V letni program
športa se uvrstijo tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga občina
objavi na krajevno običajen način. V razpisu se opredeli naslednje:
–– izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
–– programe, ki bodo sofinancirani,
–– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
–– način izbora programov in podlaga za izbor.
Zahteve razpisa in postopek je opredeljen v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Vojnik. Z izbranimi
izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju športa za
leto 2015, ki jo podpiše župan.
4 SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V proračunu Občine Vojnik za leto 2015 se zagotavljajo
sredstva na področju športa.
Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa
športa za leto 2015 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 40306 – ŠPORT.
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

2.600,00 €
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

9.000,00 €
2.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
7.512,00 €
2.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
7.512,00 €
3 Kakovostni šport
6.677,00 €
4.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov
2.922,00 €
4.2 Medobčinske in občinske prireditve 2.922,00 €
4.3 Delovanje športnih društev 4.173,00 €
Sofinanciranje športnih programov poteka skladno s
sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2015.
Vojnik, 26. 3. 2015
Številka: 671-0003/2015-1


Branko Petre, župan
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športnih panogah vključevati najmanj 5 tekmovalcev,
v kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko, kolikor je pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
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Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vojnik (Ur. l. RS,
št. 51/04), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/14) in Letnega programa športa Občine Vojnik za leto 2015 objavlja
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov športa,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
3. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
4. kakovostni šport;
5. druge dejavnosti:
–– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu,
–– medobčinske in občinske športne prireditve,
–– delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni
Občine Vojnik.
2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje
športnih programov
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
–– imajo sedež v Občini Vojnik ali so registrirani izključno na regijskem nivoju in vključujejo tudi občane
Občine Vojnik;
–– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
–– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
–– so registrirani najmanj eno leto.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih
programov:
–– športna društva;
–– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem na območju Občine Vojnik;
–– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
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športa s sedežem na območju Občine Vojnik;
–– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v Občini
Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 43.318,00 €.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
–– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali na spletni strani Občine Vojnik
www.vojnik.si;
–– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v
tem javnem razpisu;
–– natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov in urnikom vadbe;
–– program mora biti finančno ovrednoten s planom
stroškov in navedeni morajo biti viri sofinanciranja;
–– društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje športne dejavnosti.
6. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik – najkasneje do 11.
5. 2015. 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.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK – s pripisom
»NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2015«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi kriterijev in meril Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 10 dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za
družbene dejavnosti.

Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri
izpolnjevanju obrazcev v času uradnih ur obrnejo na
Urško Mužar, višjo svetovalko za družbene dejavnosti
(tel. št. 780 06 23 in 780 06 20, e-naslov: urska@vojnik.
si).
Vojnik, 26. 3. 2015
Številka: 671-0003/2015-2


Branko Petre, župan

Občina Vojnik na podlagi člena 106.i Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
107/10, 11/11, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2015
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2014, s 26. 12.
2014) objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom
s področja kmetijstva in razvoja podeželja,
ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v
Občini Vojnik v letu 2015

–– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti;
–– dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso
in ne bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov;
–– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje
dobička;
–– do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Vojnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu
2015 kakorkoli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
4. MERILA IN KRITERIJI
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
a) ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE VOJNIK
–– Do 20 članov iz Občine Vojnik
–– Do 40 članov iz Občine Vojnik
–– Do 60 članov iz Občine Vojnik
–– Do 80 članov iz Občine Vojnik
–– Nad 81 članov iz Občine Vojnik

3 točke
7 točk
9 točk
11 točk
20 točk

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

b) ŠTEVILO SEKCIJ

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2015, ki ne
predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju
kmetijstva ter njihov cilj ni, da z ustanovitvijo in pridobijo dobiček.

Za vsako posamezno sekcijo, ki deluje v okviru društva,
prejme društvo 5 točk.

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik za leto 2015 predvidena sredstva v višini
5.200,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.
3. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
–– imajo sedež v Občini Vojnik;
–– so registrirani na območju Republike Slovenije, delujejo na območju Občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Vojnik;
–– imajo urejeno evidenco o članstvu in drugo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja;
–– so registrirana in delujejo najmanj eno leto;

c) PROMOCIJA
Programi oz. projekti (splošna predavanja, tečaji, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize), ki prispevajo k prepoznavnosti občine. Za vsako od spodaj navedenih aktivnosti prejme
društvo 5 točk (vsaka aktivnost mora biti razvidna iz
priloženega programa dela in obrazca za opis programa aktivnosti).
Organizacija samostojne prireditve v Občini Vojnik
–– 1 prireditev
2 točki
–– do 3 prireditve
5 točk
–– več kot širi samostojne prireditve 
10 točk
d) SODELOVANJE
Izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, ki jih organizira ali soorganizira Občina Vojnik

(5 točk za vsak posamezni program).
Sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami

(5 točk za vsak posamezni program).
e) CILJNE SKUPINE
Prireditev oz. projekt je namenjen ožji skupini ljudi.
(5 točk)
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Prireditev oz. projekt je namenjen vsem občanom Občine Vojnik. (7 točk)
Prireditev oz. projekt je namenjen širši populaciji
.(10 točk)
f) TRADICIONALNOST
Vsakoletna izvedba prireditve oz. projekta (več kot 3
leta zaporedoma) – 10 točk za vsak posamezni program.
5. OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli: za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, za
publikacije in spletišča ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso
predmet tega javnega razpisa.
6. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno
odločbo imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v sredo, 20. 5. 2015.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev
vlog na podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem
razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30
dni po zaključenem javnem razpisu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep. Zoper odločitev iz prejšnjega
odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku
8 dni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi
kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na
transakcijski račun.
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Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja
pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
–– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2015,
–– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za leto 2015.
7. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka, ki je v petek, 15. maja 2015, dosegljiva na spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si), v času uradnih
ur pa jo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana in žigosana, vsebovati
mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na
naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
v zaprti ovojnici najkasneje do petka, 15. 5. 2015.
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. Prijave pošljete v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik – s
pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO
DRUŠTVA 2015«. Vloge sprejemamo na naslovu Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih
ur.
8. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih porabi nenamensko oziroma dela ne opravi, je
dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali
po telefonu vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03
78 00 640/647 ali 051 315 841).
Št.: 330-0004/2015-1(24)
Datum: 24. 3. 2015


Branko Petre, župan

Dve družini sta zaradi strahu ponovnega krušenja
skale izpod gradu Lemberg nekaj noči prespali v Novi
Cerkvi – svojim gostiteljem se najtopleje zahvaljujeta.
Februarja so skoraj vsi slovenski mediji poročali o
skali, ki je pozno zvečer izpod gradu Lemberg nevarno
zgrmela proti dolini in se na srečo ustavila ob zaščitni
ograji. A za krajane to ni bila edina noč brez mirnega
spanca. Ko so zjutraj pogledali proti gradu, so namreč
pod njim opazili veliko zevajočo razpoko. Zadnje kamenje, ki je pridrvelo v dolino, je močno poškodovalo
zaščitne ograje, zato si družini, ki stanujeta ravno pod
zevajočo razpoko, nista upali prespati doma.

Tokrat so v dolino zgrmele tako velike skale, da so
zaščitno ograjo na nekaterih mestih uničile.

Prvih nekaj noči sta sicer prespali v hotelu na Dobrni,
nato so jim nesebično na pomoč priskočili Oton Samec
(Soržev mlin) ter zakonca Aleš in Zvezdana Stolec (Okrepčevalnica Stolec), ki so družinam ponudili prenočišče. »Na tem mestu se jim iz vsega srca zahvaljujemo za
izkazano dobroto,« sta poudarili družini. »Globoko se
zahvaljujemo tudi krajevni skupnosti in občini za vso
pomoč.«
Razpoka v tako kratkem času seveda še ni sanirana,
saj gre za obsežen projekt, ki ga sama občina finančno ni zmožna izpeljati. Sta pa župan Branko Petre in
podžupan Viktor Štokojnik že isti dan obljubila, da bo
vsaj zaščitna ograja v najkrajšem možnem času sanirana, »postavili pa smo še eno, dodatno, da sta se družini
lahko vrnili domov,« je povedal župan.
Zakaj je do dogodka prišlo, je več verzij, nobene ni
moč enoznačno dokazati. Krajani so sprva krivili lastnika gradu, ki da je zaradi obnove težo na omenjenem
delu povečal. Zidar se je očitkov branil. Poudaril je,
da je skalna gmota, na kateri grad stoji, vzpostavljena
vsem naravnim procesom, dežju, snegu, ledu, podob-

LOKALNA SKUPNOST

Lemberžani znova
mirno spijo

Sanacija zevajoče razpoke pod gradom bo dolgotrajna
in draga, zato brez državne pomoči ne bo šlo.

no kot v Alpah. »Nič ni k temu pripomogel grad kot
stavba. To nima veze s sanacijo. Slišane interpretacije
so nestrokovne in so lahko zlonamerne, saj smo izjemno veliko vložili v to, da bi grad rešili pred propadanjem,« pravi Zidar. »V devetih letih sem storil največ,
kar je mogoče. Okrog gradu je približno 700 metrov
kamnitih podpornih zidov, obzidja, visokega tudi do 8
metrov, zato so od tega vsi bežali. 70 let nevestno gospodarili. Mnogo nevarnosti je zato, ker nihče ni z gradom gospodaril, kot bi moral. Mi smo storili vse, kar je
mogoče, da bi odpravili nevarnosti, ki so se jo že prej
zavedali, saj so postavili zaščitne ograje. Nevarnost je
bila še mnogo večja.«
Je pa lastnik gradu nekaj dni pred neljubim dogodkom opazil razpoke na notranjih zidovih, zato je poklical statika in geologa. Pripravili so mini elaborat s
predlogom interventnih rešitev in jih poslali državi
in občini. Na tej podlagi so na občini sklicali poseben
sestanek, vendar jih je dogodek žal za tri dni prehitel.
Sestanki so se nato odvrteli na nekaterih ministrstvih z
obljubo, da bo država čim prej pristopila k celoviti sanaciji območja.

Rozmari Petek

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

39

INTERVJU

Bronasti vojniški grb za Jožefa Vranca
Ljudje se v svoje okolje vključujemo na različne načine. Nekateri izstopajo s svojim neposrednim delom,
drugi so dejavni v društvih in organizacijah, tretji pa
delujejo skoraj nevidno, vendar so prisotni in pomagajo pri razvoju kraja. V Novi Cerkvi znamo sodelovati in
prisluhniti tam, kjer je treba. Za razvoj kraja in društveno življenje je zaslužen tudi Jožef Vranc, prejemnik
bronastega vojniškega grba za leto 2014.
Jože je bil rojen v Novi Cerkvi in tam preživlja vse svoje življenje. Po končani osnovni šoli se je izučil za avtomehanika in kmalu začel opravljati poklic šoferja.
Zaposlen je bil pri Prevozništvu Celje, pri Izletniku in Viatorju. V letih od 1993 pa do 2006 je bil lastnik lastnega
podjetja, ki se je ukvarjalo s prevozom tovora, največ
za Prevent Slovenj Gradec. Začel je s tovornjakom in
širil vozni park. Prevažali so polizdelke za velike evropske tovarne avtomobilov, od sedežev do vzglavnikov
in preoblek za sedeže. Vozni park je razširil na šest tovornjakov, saj se je podjetje uspešno razvijalo. Zaposlil je vse tri svoje sinove. Izkazalo se je, da je družinsko
podjetje uspešna oblika podjetništva. Sam pravi, da je
pomembno naslednje: pripadnost podjetju, pridnost
zaposlenih, dobri medsebojni odnosi in ekološko čisti
tovornjaki. V letih podjetništva je spoznal velik del zahodne Evrope, Italije. Vedno se je potrudil, da je videl v
teh državah še kaj drugega kot samo ceste.
Poklic šoferja je naporen, vendar lep, zanimiv in nikoli dolgočasen. Veliko pozornost je Jože vedno name-

njal prometni varnosti, brezhibni pripravi tovornjaka in
previdnosti pri vožnji. Njegova šoferska zgodba je bila
srečna. Po upokojitvi pa ne miruje. Še vedno pomaga
pri podjetju, ki sta ga prevzela in razširila sinova Marko
in Andrej. Z velikim veseljem še vedno vozi avtobus za
turistične prevoze in ni videti, da je Jože v pokoju. Sam
priznava, da je šoferski način življenja nekako v njegovi
krvi in da nikoli ni dolgo na enem mestu.
Njegova družina (žena in trije sinovi ter sedem vnukov) so druga plat njegovega življenja. Veliko so skupaj, saj poslovno sodelujejo, odnose pa poživijo obiski
sinov s svojimi družinami, ki radi prihajajo domov. Prostega časa skoraj nima, za družino pa še vedno ostajajo
dnevi ob koncu tedna. Njegov hobi? Delo. Vsako leto si
vzame nekaj časa za obisk zdravilišča in srečanja s prijatelji iz Prekmurja. In seveda so mu v največje zadovoljstvo vnuki, za katere ima sedaj več časa.
Kot krajan Nove Cerkve čuti veliko pripadnost kraju.
Skozi vsa leta podjetništva je doniral sredstva za razvoj različnih dejavnosti in društev v kraju in izven njega. Ni mu vseeno, kaj se v kraju dogaja, vesel je vsake
pridobitve in zlasti urejenosti kraja. Svojo pripadnost
Novi Cerkvi je pokazal v preteklem obdobju in okolje
je opazilo njegova dejanja, saj je prejel bronasti vojniški grb za leto 2014. Iskrene čestitke!



Jožef Vranc: »Novo Cerkev imam rad in ponosen sem na razvoj kraja.«
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Lea Sreš
Foto: M. Jambriško

Nismo bogati, tako revni pa tudi ne, da ne bi mogli
pomagati otroku, ki mu starši ne morejo plačati šolskega obroka; zato smo mu pripravljeni vsak mesec poravnati položnico za malico ali kosilo.
S temi besedami je eden izmed staršev nagovoril ravnateljico OŠ Vojnik, Olgo Kovač, ko ji je predstavil svoj
dobrodelni namen. Besede niso ostale le pri ideji. Projekt Botrstva je v OŠ Vojnik dejansko zaživel in postal še
en sončni žarek, ki lepša otroške dni našim učencem.
V tem projektu botri s plačilom položnice poravnajo znesek za malico ali kosilo otroka, pokrijejo strošek
šolskega izleta ali šole v naravi posameznemu otroku.
V skrbi za lajšanje socialnih razlik med učenci že deluje Šolski sklad, ki ga vodi Maša Stropnik. Vanj se z različnimi dejavnostmi zbirajo sredstva, iz katerih se subvencionirajo šole v naravi in nakupi šolskih potrebščin
za socialno ogrožene učence.
Olga Kovač (ravnateljica OŠ Vojnik) o projektu Botrstva: »Na šoli zaznavamo vedno več otrok, ki jim starši ne morejo plačati obroka malice in kosila v šoli. Stiska ob pomanjkanju ali nezmožnosti plačila položnic
je velika in naš namen je, da jo skušamo vsaj nekoliko olajšati. Zavedamo se, da je marsikateremu staršu
težko povedati, da ne morejo plačati malice ali kosila




Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Igor Fenko

Dan odprtih vrat v
vrtcu Mavrica Vojnik

V torek, 24. marca 2015, smo imeli v našem vrtcu dan
odprtih vrat. Namenjen je bil otrokom, ki še ne obiskujejo vrtca. Udeležilo se ga je 14 otrok s svojimi starši v
centralni enoti in nekaj otrok po posameznih enotah
našega vrtca (Socka, Nova Cerkev, Šmartno, Frankolovo). Otroci so bili stari od 5 mesecev do 3 let.
Starši in otroci so bili navdušeni nad lepimi prostori
vrtca, pisanimi barvami, igriščem, telovadnico, terasami in pestrostjo ponudbe za igro in različne dejavnosti.
Otroci so zvedavo raziskovali igralnico in igrače v njej,
starši pa so bili polni vprašanj in pomislekov, ki se jim
odpirajo ob vključitvi njihovega otroka v vrtec. Starše
je zanimalo predvsem, kdaj in kako poteka vpis, postopno uvajanje v vrtec, dnevni ritem in življenje v vrtcu,
prehrana otrok, počitek, bivanje na prostem, zdravje
otrok, starostna razporeditev skupin in število otrok v
skupinah.
Staršem smo povedali, kako lahko sami pripravijo otroka na vstop v vrtec, in predstavili postopno uvajanje
v vrtec, kjer starši prve dni preživijo skupaj z otrokom
v vrtcu. Staršem smo pokazali igralnice, ki so namenjene otrokom prvega starostnega obdobja, umivalnice
in stranišča, ki so prilagojena otrokovi starosti.
Otroci in starši so se zabavali in z občutkom zaupanja
odhajali iz naše mavrične hiše. Prepričani smo, da se
bomo z otroki in starši še dolgo srečevali in skupaj preživeli veliko lepih trenutkov v prihodnosti.


svojemu otroku, zato želimo staršem pri tem pomagati. Trenutno sedmim otrokom donatorji oz. botri plačujejo prehrano. Botri so ljudje, ki pomagajo, se pa s
svojo dobroto ne želijo izpostavljati. So naši pomembni sopotniki v lajšanju stisk, saj znajo s svojo spodbudno besedo in konkretnimi dejanji pomagati. Za vse to
smo jim iskreno hvaležni.«
Kako pa lahko posameznik pristopi, postane »boter«
v tem šolskem projektu?
Tako, da izpolni izpolni prijavnico, ki jo najde na spletni strani OŠ Vojnik (http://www.os-vojnik.si/) pod razdelkom Botrstvo. Za dodatna pojasnila in informacije,

Martina Ošlak

www.aksel.eu
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Na šoli naj ne bo
lačnih otrok

povezane s pristopom k botrstvu, se lahko obrne tudi
na šolsko svetovalno delavko, gospo Urško Kovač Jurčenko (tel. št. 03 780 05 54).

ŠOLSTVO

Gregorčki na Hudinji
Trikotniku otrok – starši – šola smo dodali sodelovanje z društvi in obujanje in seznanjanje s kulturno dediščino. Prireditev spuščanja »gregorčkov« po kanalu
reke Hudinje pri Sorževem mlinu v Novi Cerkvi je bila
dobro obiskana in zanimiva.

skupaj s starši izdelalo svojo plavajočo hišico in še hišice za dobro delo naših gasilcev, Otona Samca, Turističnega društva in seveda ravnateljice Osnovne šole
Vojnik Olge Kovač.
Učenci so pripravili kratek kulturni program, nagovoril jih je gostitelj Oton Samec, člani Turističnega društva
so poskrbeli za malico in člani PGD Nova Cerkev za varnost in odstranitev plavajočih »gregorčkov« z reke Hudinje. Prireditve se je udeležilo veliko krajanov in kaže,
da kraj in šola dobro sodelujeta. Ker je prireditev uspela, velja razmisliti o podobnih oblikah sodelovanja tudi
v prihodnje.



Lea Sreš
Foto: Feri Kropec, arhiv POŠ

Planica je zakon ...
Ponosni tretješolci so pokazali svoje plavajoče hišice.

Po starem julijanskem koledarju je sv. Gregor godoval na prvi pomladanski dan. Z novim gregorijanskim
koledarjem so god pomaknili nazaj. Ljudje so ohranili v zavesti ta praznik kot začetek pomladi. Dnevi postajajo vse daljši, sončni žarki toplejši, pa tudi rastline
se začnejo prebujati po zimskem obdobju. Na predvečer gregorjevega so tretješolci podružnične osnovne
šole z razredničarko Ido Grobelnik pripravili poseben
dogodek: spuščali so hiške po reki Hudinji. Priprave
tretješolcev so potekale že v preteklem tednu, saj so
izvedli skupaj s starši delavnico, kjer so skupaj izdelali
plavajoče hiške. Projekt so izvedli z namenom krepitve
sodelovanja med starši in šolo, nadgradili pa so ga s
sodelovanjem s Turističnim društvom in Prostovoljnim
gasilskim društvom iz Nove Cerkve.

... če pa se za obisk planiškega praznika odločijo pevci, potem je to dogodek, ki ga ne gre zamuditi. V Prosvetnem društvu Antona Bezenška je obisk Planice v
času svetovnega prvenstva v smučarskih poletih že
tradicija, saj se tja odpravljamo že več let zapovrstjo.
Pevcem se vsako leto pridružijo še partnerji, otroci,
prijatelji in simpatizerji. Seveda se za pot dobro pripravimo, tako da se čez dan ni bati, da bi bili lačni ali žejni.
Prav tako smo opremljeni z različnimi navijaškimi pripomočki, tudi zastava s frankolovskim grbom ne sme
manjkati. Nazaj grede se obvezno ustavimo na Trojanah, kjer se prileže še nekaj toplega, kakšen krof za tiste, ki so ostali doma. V večernih urah pa se vsi zadovoljni vrnemo domov, saj smo skupaj preživeli čudovit,
topel pomladanski dan, ki so nam ga polepšali naši
skakalci z vrhunskimi rezultati. Po vsem doživetem si
obljubimo, da tudi prihodnje leto Planica ne bo brez
navijačev s Frankolovega.



Elči Gregorc
Foto: Dolfi Jakop

Ko je padla noč, smo »gregorčke« spustili po Hudinji.

S simbolnim »metom luči v vodo« so naznanili konec
temačnega zimskega obdobja, saj dan postaja daljši
in počasi prihaja pomlad. Vseh štirinajst tretješolcev je
42

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

Po dveh letih zopet v Planici – Prosvetno društvo A. B.
Frankolovo

Mirno morje je mednarodni projekt doživljajske pedagogike za otroke in mladostnike z različnimi primanjkljaji v življenju. OŠ Vojnik v njem sodeluje že sedem let.
Že kar nekaj časa je minilo od naše udeležbe v projektu Mirno morje, vendar so spomini še vedno sveži, kot
da bi bilo prejšnji teden. Projekt poteka vsako leto tretji teden v septembru v Dalmaciji na Hrvaškem. Učiteljski zbor izbere tri učence iz šole, ki se projekta udeležijo skupaj s spremljevalko, učiteljico Natašo Potočnik.
Udeleženci Mirnega morja 2014 so bili Hana Žerjav,
David Kramaršek in Jernej Legvart.
Trinajstega septembra 2014 smo se z avtobusom odpeljali v Kaštel Gomilico pri Splitu, kjer smo se skupaj z
učenci iz Slovenskih Konjic vkrcali na jadrnico Gibbsee
43 z imenom Jonny Boy. Na jadrnici nas je bilo deset,
sedem otrok in trije odrasli. Najbolj zahtevno opravilo je bilo zložiti vso prtljago in živila v majhen prostor.
Nato nas je skiper seznanil s pravili vedenja na jadrnici. Naslednje jutro smo v sončnem in toplem vremenu
odpluli proti Rogoznici. Seveda smo se med plutjem
ustavili in se skupaj z ostalimi udeleženci na drugih jadrnicah kopali, zabavali, se vozili s čolni, skratka uživali.
Pripravili smo tudi kosilo, kar je bilo kar zahtevno, saj
smo kuhali sami, pa še prostora je bilo malo. Otroci so
uživali, majhnost prostora ni bila več ovira. V Rogoznico smo prispeli v popoldanskih urah. Zvečer je potekala otvoritvena slovesnost, na kateri smo se družili
še z udeleženci iz Avstrije, Nemčije, Bosne, Hrvaške in
Srbije. Vseh skupaj nas je bilo okoli tisoč. Po prireditvi
smo odšli še na večerni potep po Rogoznici in seveda na sladoled. V ponedeljek smo odpluli proti Šolti.
Prvič smo razvili jadra in kar lep kos poti prejadrali v
tišini morja. Seveda so pri dvigovanju in spuščanju jader sodelovali tudi otroci v vlogi mladih jadralcev. Med
plutjem smo si naredili še kostume za modno revijo, ki
je potekala v marini Maslenica. Predstavili smo morska
oblačila sinjemodre barve. Nato je sledil še krst mladih
jadralcev, zvečer pa zabava s peko palačink in plesom.
Tretji dan smo odpluli nazaj v Kaštel, kjer se je začelo
glavno dogajanje projekta Mirno morje 2014. Popoldan smo risali zastave, se polepšali s »tatuji«, igrali na
bobne, zvečer pa šli v disko, kjer smo plesali in se družili. V sredo je potekala specialna olimpijada. Udeleženci
so se preizkusili v različnih igrah, kjer je bilo treba medsebojno sodelovati (sodelovanje in strpnost sta eni
najpomembnejših načel tega projekta). Otroci so imeli
priložnost spoznati in občutiti, kako je biti slep in se
orientirati ter kako je sedeti na invalidskem vozičku in
premagovati razne talne ovire. Zvečer je potekala zaključna prireditev, na kateri so se skupine predstavile z
glasbenimi, plesnimi ali recitacijskimi točkami. Skupina slovenskih udeležencev se je predstavila s pesmijo

Posadka OŠ Vojnik in otroci iz Slovenskih Konjic

V pogovoru z učenci sem izvedela, da je najboljše
pri tem projektu spoznavanje novih prijateljev, krajev,
učenje veščin jadranja, kuhanja, plavanja in skakanja
z jadrnice sredi lepega zaliva ter sprejemanje drugačnosti. Vsak človek ima svoje potrebe in navade, tudi
odrasli, zato je na jadrnici treba skleniti kompromise in
se prilagoditi posadki. Vse to nam je odlično uspelo, saj
smo bili sedem dni velika družina z dvema mamama
(spremljevalki Nataša in Renata), očetom (skiper Tomaž), štirimi sinovi (Jernej, David, Denis, Anže) in tremi
hčerami (Hana, Laura in Petra).
Želim, da bi več otrok lahko doživelo to, kar smo
mi, zato se najlepše zahvaljujem vsem donatorjem,
ki nam že vrsto let pomagajo finančno in materialno.
Hvala gospe Mileni Ravnjak (Arami), gospe Bojani Volovlek (Duseti), gospe Branki Dečman (Banka Celje),
gospe Urški Mužar (Občina Vojnik), gospe Marjeti Železnik (Mlekarna Celeia), gospodu Stanku Kolarju (Lions
klub Konjice), gospodu Andreju Fegešu (Fegy), gospodu Dejanu Muleju (Vulkanizerstvo Mulej) in gospodu
Rexhaju Hysenu (Aldeks). Zahvaljujem se tudi vodstvu
OŠ Vojnik, gospe Olgi Kovač za podporo in razumevanje. Verjamem, da nas boste podprli tudi letos, ko bo
na vrsti Mirno morje 2015.


Nataša Potočnik
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Mirno morje

Mirno morje. Šesti dan druženja se je začel zelo zgodaj,
saj smo morali ob osmi uri izpluti in narediti formacijo,
v kateri je bilo več kot sto plovil. Dvignili smo jadra in
na znak izpustili balone. To je bil res veličasten dogodek. Prav vsi smo bili navdušeni, da smo del tega. Nato
smo se poslovili od drugih udeležencev, ki so se morali
vrniti v izhodiščne luke, mi pa smo odjadrali v Milno
na Brač. Zvečer smo se lepo uredili in odšli na sprehod,
potem še na pico. Petkovo dopoldne smo izkoristili za
kopanje na prekrasni plaži v Milni. Popoldne smo odjadrali nazaj v Kaštel in se lotili pakiranja. Tudi to je bilo
zahtevno opravilo, saj so bila naša oblačila malo pomešana. Sobotno jutro je bilo oblačno in deževno. K
sreči je avtobus prišel zgodaj in smo pobegnili hudemu deževju, ki je prizadel to območje.

ŠOLSTVO

Nočni pohod
na Konjsko

Alojzij Cvikl prevzema
novo dolžnost

»Mavrični planinčki« iz vojniškega vrtca Mavrica smo
se v četrtek, 15. januarja 2015, podali na pohod z lučkami na Konjsko.
Izpred vrtca smo krenili še po svetlem in se po dobri
uri hoje ustavili pri predsedniku Planinskega društva
Vojnik, g. Mirku Blazinšku, ki nas je prijazno pogostil s
čajem in nam nudil toplo zavetje, da smo lahko pojedli planinsko malico in si nabrali moči za nadaljevanje
poti.

Krajani Nove Cerkve smo s ponosom sprejeli novico,
da je papež Frančišek imenoval za novega mariborskega nadškofa jezuita Alojzija Cvikla. Naloge, ki jih sprejema, so zahtevne in njegova ravnanja v preteklosti so
porok, da jim bo kos. Svečana posvetitev bo 26. aprila
2015 ob 15. uri v mariborski stolnici.
Alojzij Cvikl se je rodil 19. junija 1955 v Celju staršem iz Vizor
pri Novi Cerkvi. Osnovno šolo
je obiskoval v Novi Cerkvi in
jo končal na Dobrni. Šolanje je
nadaljeval na mariborski II. gimnaziji. Po maturi leta 1974 je
vstopil v noviciat Družbe Jezusove (jezuitov). Leta 1977 se je
vpisal na ljubljansko Teološko
fakulteto, študij nadaljeval leta 1980 v Rimu na papeški univerzi Gregoriani. V duhovnika je bil posvečen 3.
julija 1983. Kaplansko službo je opravljal v ljubljanskih
Dravljah, kjer se je posebej posvečal mladim in zakoncem. Podiplomski študij je nadaljeval v Bruslju na fakulteti Lumen Vitae. Leta 1990 je bil imenovan za župnika v Dravljah. Spomladi 1993 je odšel v Padovo, kjer
je končal jezuitsko formacijo in 15. avgusta izpovedal
slovesne zaobljube. Ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Šuštar ga je imenoval za prvega ravnatelja
Jegličevega dijaškega doma v Zavodu sv. Stanislava
v Šentvidu nad Ljubljano. Bil je prvi profesor verouka
na Škofijski klasični gimnaziji in eno leto tudi pomočnik ravnatelja. Od leta 1995 do 2001 je opravljal službo
provinciala slovenskih jezuitov. Bil je predsednik Konference redovnih skupnosti Slovenije. V tem času je bil
član raznih komisij, sodeloval je pri pripravi sinode in
obeh obiskov papeža Janeza Pavla II. Od leta 1997 do
leta 2002 je sodeloval v tajništvu sinode in pomagal pri
pripravi besedila. Leta 2001 je postal rektor papeškega
kolegija Russicum v Rimu, ki so ga v času njegovega
službovanja temeljito prenovili. Po zlomu mariborske
nadškofije je bil imenovan za njenega začasnega ekonoma.
»Potrebujemo upanje in luč,« so njegove besede, ki
nakazujejo, kakšna bodo njegova ravnanja na novem
delovnem mestu. Alojzij Cvikl bo posvečen za mariborskega nadškofa v nedeljo, 26. aprila 2015, ob 15. uri
v mariborski stolnici. Želimo, da uresniči vrednote, ki
ga vodijo v življenju, in uspešno nadaljuje zastavljeno
delo.

Lea Sreš in Slavko Jezernik

Foto: Matej Leskovšek, splet

Pot smo nadaljevali proti Turistični kmetiji Pohole in
naprej po gozdu, kjer se je že začelo mračiti. Nadeli
smo si naglavne svetilke – pot je postajala vedno vznemirljivejša. Navdušenje in veselje ob hoji po temi je
bilo nepopisno. Otroci so prepevali, pripovedovali zanimive dogodivščine in se igrali s svetlobo svojih lučk.
Pot smo zaokrožili in se vrnili do vrtca, kjer so nas že
čakali starši. Še nekaj dni po pohodu so otroci navdušeno pripovedovali o doživetjih in lepih trenutkih.
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Martina Ošlak, mentorica planinskega krožka
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Sem Matic Hrovat, star 20 let. Prihajam iz Nove Cerkve
in sem študent na Visoki šoli za polimere v Slovenj
Gradcu. Nekoč sem se kot drsalec že znašel v Ogledalu, vendar sem z drsanjem zaključil in začel s tehniško
in inovativno potjo. V zadnjih dveh študijskih letih sem
sodeloval pri več projektih, npr.: Novi izdelki iz bioplastike; Biopolimeri – od materiala do končnega produkta (v sklopu mednarodne poletne šole PolyRegion). V
prostem času se ukvarjam s 3D-tiskanjem in strežbo v
restavraciji Trač.
Na natečaj, ki je v začetku februarja potekal v Bruslju,
sem se prijavil povsem naključno. S prijateljem sva bila
na kavi, vmes pa sem na poti v toaleto opazil ta oglas.
Zdel se mi je zanimiv, zato sem ga slikal s telefonom,
da sem si shranil podatke. Ob prihodu domov sem več
o njem prebral na spletu. Ideja projekta je bila narediti
aplikacijo za pametno mesto Smart city app. Isti dan
sem ob vožnji domov mimogrede opazil, kako neko
dekle deli reklamne letake s popusti, natisnjenimi na
kosu papirja. Takoj sem se domislil dobre ideje, ki me je
popeljala do finala. Ideja je naslednja: takoj ko uporabnik zažene aplikacijo, mu ta na zaslonu prikaže kupone, znižanja, akcije itd., ki so na voljo v bližini lokacije,
kjer se nahaja. Z množično uporabo aplikacije bi lahko
močno zmanjšali uporabo natisnjenih letakov za oglaševanje. Ti so okolju neprijazni (zaradi sečnje dreves),
poleg tega pa hitro pristanejo v smeteh.

Zaključna predstavitev aplikacije pred 300 ljudmi v nekdanji
znameniti knjižnjici Biblioteque Solvay (Parc Leopold)

Čeprav v finalu nisva dobila odličja, je motivacija za naslednje
leto še večja.

vsak svojo idejo, sva skupaj s partnerjem združila obe
in tako dobila EKO-aplikacijo, ki poleg preostalega na
poseben način prikazuje, koliko emisij CO2 bi povzročili z izdelavo letaka, natisnjenega na papir, in koliko
drugih virov smo privarčevali, ker tega nismo storili.
Ob teh podatkih bi se lahko zamislilo veliko ljudi.
Aplikacijo trenutno še razvijava, saj je najprej treba dobro analizirati trg drugih aplikacij in se domisliti uspešnega načina poslovanja ter trženja. Preden sva
aplikacijo predstavila v Bruslju, sem že stopil v stik z
desetimi različnimi slovenskimi podjetji in se pozanimal, ali bi bili pripravljeni sodelovati z nama. Tri podjetja so izrazila velik interes. Na to sva zelo ponosna. Zdaj
se bova potrudila, da jo čim prej dokončava in se z njo
podava na trg. Še prej pa bi potrebovala nekaj pomoči
iz tehniške stroke.
Kaj mi bo najbolj ostalo v spominu? Najbolj bom pogrešal sodelovanje s partnerjem Jiongbinom. Sodelovati z osebo iz druge kulture je namreč nekaj nevsakdanjega in drugačnega, saj imava drugačne poglede
na stvari ter si deliva različne misli in ideje. Na koncu
ravno zaradi tega nastane nekaj prav posebnega. Prav
tako lahko poudarim, da je bil to prvi projekt, pri katerem sta sodelovali evropska in kitajska kultura. Uspelo je prav vsem parom. Zagotovo ne bom pozabil
prijetnega vzdušja, ko smo vse skupine delale v istem
prostoru z mentorji, ki so nam priskočili na pomoč, kadar smo imeli težave. V spominu mi bo ostal tudi prvi
polet z letalom. Zanimivo in hkrati ganljivo pa je bilo
opazovati tudi sodelujoče Kitajce, ki so prvič v življenju
videli sneg.
Več najdete na naslednji povezavi:
http://younginnovator.eu/2015/01/innoapps-hackathon-final-meet-team-6/.


Matic Hrovat
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Vojniški inovator
aplikacije v Bruslju

Na tekmovanju smo sodelovali Evropejci in Kitajci. Razdelili so nas v šest skupin po dve osebi, v vsaki
od njih sta sodelovala Kitajec in Evropejec. Ker je imel

INTERVJU

Viljem Škoflek: Jaz in moja »mašina«
greva skupaj v penzijo
Viljem Škoflek oziroma Vili je človek, ki izzivom in nalogam težko reče ne. Je velik ljubitelj tovornih lokomotiv,
zaveden in tudi kritičen državljan, ki jasno izraža svoje
mnenje, ko je govora o stanju duha in kvaliteti življenja v
naši državi, ter oseba, ki je najbolj vesela, da lahko pomaga sočloveku. Vojničan že od rojstva je od svojega 5. meseca dalje odraščal v rejniški družini pri Amaliji Kolar na
Cesti talcev v Vojniku. Soprog, oče dveh otrok in novopečeni stari ata skoraj nima prostega časa. Ko ni v službi, se
ukvarja z inovacijami in pomaga pri mnogih delovnih opravilih. Že vrsto let je tudi skrben ključar, zgledno namreč
skrbi za tehnično urejenost vojniških cerkvenih objektov.
Njegovo življenjsko pot so zaznamovali vlaki in z njimi
je povezan že skoraj 30 let. Poleg mnogih priznanj, ki jih
je prejel že v času šolanja, pri služenju vojaškega roka in
še kje, je v lanskem letu za vsestransko pomoč, aktivnost
in inovativnost na mnogih področjih prejel bronasti vojniški grb. »Vesel sem, da je lokalna skupnost prepoznala
moje delo, kar mi predstavlja dodaten izziv, da za naš kraj
in skupnost naredim še kaj koristnega.«
Vili Škoflek iz Škoflekove ulice
»Nikoli se nisem poglobil, če je kakšna povezava med
ulico, v kateri živim, in mojim priimkom. To je še nedokončana naloga, ki čaka na raziskovanje,« je prejemnik
grba uvodoma odgovoril na vprašanje o povezanosti
njegovega priimka z ulico, v kateri živi. »Res pa je, da je
moj sorodnik, ki je v preteklosti učil na vojniški osnovni
šoli, morda zaslužen za tako ime ulice.« Vili je že od malih
nog vedel, kaj bo počel v življenju. Pri njegovi odločitvi je
imel pomembno vlogo tudi njegov birmanski boter, ki je
bil železničar. »Jaz bom strojevodja in pika.« Že v 5. razredu osnovne šole je izdeloval avtomobilčke, naredil navitje za transformator, ki ga je leta 1975 poskusno uporabil
za delovanje hišnega zvonca. »In ta poskusni hišni zvonec, ki ga tiste dni sploh še niso poznali, je deloval vse
do adaptacije hiše, torej dolgih 30 let,« pove Vili, ki je v
mladih letih ob vsakokratnem prihodu v Celje šel najprej
gledat vlake na železniško postajo. Po zaključeni osnovni
šoli se je vpisal na takratno poklicno železniško elektro-kovinarsko šolo v Ljubljani. »Moja pot se je začela s prijavo na razpis za mehanika elektrovlečnih vozil, zasledil
se ga v železničarskem glasilu. Prvo prošnjo mi je takrat
pomagal napisati kar župnik Anton Perger. V Ljubljano
sem nato na razgovor odšel sam,« se spominja. Kasneje je postal tudi štipendist in se zaposlil v takratnem
t. i. TOZD-u (Temeljna organizacija združenega dela) za
vzdrževanje lokomotiv. Prvo zaposlitev je dobil tako leta
1981, zaradi pridnosti je vojaški rok odslužil v Sloveniji,
po trimesečnem tečaju za pomočnika strojevodje pa se
je lahko vpisal še na šolanje za strojevodjo električnih lokomotiv. Leta 1986 je začel svojo samostojno kariero na
»kolesih« in bil do leta 1993 zaposlen v Ljubljani. Danes
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Miniaturna železnica Vilija Škofleka je nastala na domači
zelenici.

Vili ponosno vozi električni vlak in že odšteva, da se bosta z njegovo »mašino« (letnik 1977) končno upokojila.
»Verjetno čez kakšna tri leta,« še doda.
Vilija bolj kot hitrost zanimata velikost vlaka in elektrika
Vili ni ljubitelj hitrosti. Z vlakom, ki ga vozi po tirih,
drvi največ 140 km/h. Po mnogih potovanjih po Evropi je spoznaval različne vlake, proizvodnjo in srkal znanja ter izkušnje iz ust drugih. Lastne proizvodnje lokomotiv v Sloveniji namreč ni, zato se je Vili marsikaj naučil
tudi v tujini. »Ko sem v Ljubljani videl lokomotivo, sem jo
najprej moral izmeriti, in to je bil takrat težek podvig. Po
neuspelih skrivnih poskusih meritev sem željo uresničil,
ko sem opravljal počitniško prakso,« je strnil vtise o ideji
za izdelavo makete lokomotive, ki jo lahko z železniškimi
tiri občudujemo na družinski zelenici. Miniaturna lokomotiva serije 342 je začela nastajati že leta 1979. Nato
se je realizacija ustavila za skoraj dvajset let. »Glavni motivator, da sem začel ponovno odpirati kartonske škatle
in začel nadaljnjo izdelavo, je bil moj sin Marko, ki me je
z otroško radovednostjo nagovoril, naj nadaljujem z začetim delom izpred dvajset let.« Projekt je bil na sinovo
pobudo zaključen leta 2006 in je še danes prepoznavni
znak njegove inovativnosti in ustvarjalnosti. »Poznavalcev teh lokomotiv je zelo malo, zato sem ponosen, da
ohranjam dediščino vlakov.« Ohranjanje in predstavljanje dediščine na tovrsten način pa nikakor ni končano,
saj se Vili spogleduje že z novimi izzivi. Izdeluje namreč
francosko lokomotivo v pomanjšani verziji, ki pa je po lastnostih vlaka povsem identična originalu.
Vilija pokliči, on bo vedel, kaj je treba narediti
S svojimi inovacijami je Vili poskrbel, da deluje več
stvari, npr. zvonjenje na župnijski cerkvi in podružnič-

Utrinki
iz Špesovega doma
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nih cerkvah, ozvočenje, centralna kurjava, elektrika ipd.
»Včasih se je stolpna cerkvena ura navijala ročno, kar si
danes težko predstavljamo. Naštudiral sem sistem in ga
skonstruiral v treh mesecih. Ta sistem smo uporabljali
vse do leta 1995, ko se je pričela uporabljati elektronska
ura.« V želji po izboljšanju varnosti cerkvenih objektov
je mnoge ključavnice predelal, s svojim znanjem je pripomogel, da organist na cerkvenem koru spremlja dogajanje pri cerkvenem oltarju, sodeloval je pri mnogih
obnovah, prekrivanjih streh in ureditvi ogrevanja. »Ne
boste verjeli, ampak tudi vrata za toaletne prostore se v
starem župnišču v Vojniku avtomatsko odklepajo in zaklepajo. Kadarkoli nastane kakršnakoli okvara ali če so na
cerkvenih poslopjih posledice neurja, takoj poskrbi, da
se težava odpravi. Dobro poznamo stavek: Vilija pokliči,
on bo vedel, kaj je treba narediti. Znan je po skrbnosti,
natančnosti in iznajdljivosti pri svojem delu. V župnijski
cerkvi je posebej lepa tudi božično-novoletna okrasitev,
ki je njegovo delo, seveda pa za delo navduši tudi druge
skrbnike cerkve in si pridobi sodelavce. Je član skupine
vojniških jasličarjev, ki vsako leto poskrbijo za drugačen
in izviren videz jaslic.
Viliju ob vseh njegovih izzivih ob strani stoji njegova
družina: soproga Darja, hči Simona in sin Marko. Ta se trenutno izobražuje za strojnega tehnika in že pridno stopa
po očetovih stopinjah, na kar sta Vili in Darja zelo ponosna. »Če se ne ukvarjam z inovacijami, raznimi popravili
in sem premalo obremenjen, imam občutek, da imam takoj zdravstvene težave,« se nasmeji Vili, ki je poznan kot
pridna mravljica in skromen človek, vedno nekje v ozadju. »Trenutno sem aktiven pri izgradnji večnamenskega
prostora pri vojniškem župnišču,« za zaključek doda Vili,
ki s svojim praktičnim znanjem in nenehnimi inovativnimi idejami prispeva k pestrosti, urejenosti in prepoznavnosti cerkvene in širše lokalne skupnosti.

Tjaša Podergajs

Foto: Tjaša Podergajs

Končno je malo topleje! Oddahnili smo si, kajti pomlad vztrajno izpodriva zimo in ne bo dolgo, ko bomo
lahko spet brezskrbno in lahkotno oblečeni posedali v
okolici našega doma.
Dnevi v februarju in marcu so bili praznično obarvani: najprej Prešernov dan, nato pust, valentinovo, dan
žena, materinski dan, cvetna nedelja in seveda velika
noč. In v takem vzdušju se trudimo okrasiti prostore v
domu – pa naj bo to za dobro počutje stanovalcev, zaposlenih ali obiskovalcev doma.

Tudi prireditve so v teh mesecih praznično obarvane
– na pustno soboto smo gostili kurente, na pustni torek pustovali, gostili pevce in godce KUD Socka, Arclinski fantje so nam pripravili večer ob dnevu žena, za materinski dan nas bodo obiskale ljudske pevke Taščice.
Potem pa bomo kot vsako leto skupaj z osnovnošolci
in otroci iz vrtca izdelovali butare in pirhe.
Seveda pa se moramo za to, da nam ni nikoli dolgčas,
še posebej zahvaliti vsem skupinam, ki nas zelo rade
obiskujejo in nam krajšajo popoldneve v domu.



Elči Gregorc
Foto: Elči Gregorc
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LEKARNIŠKI KOTIČEK

II. del:
Motnje erekcije
Na začetku zdravljenja se zdravnik navadno odloči za
zdravljenje s tabletami, ki jih predpiše na samoplačniški beli recept. Tablete za zdravljenje motnje erekcije vsebujejo učinkovine, ki zavirajo delovanje encima
(fosfodiesteraze tipa 5 – PDE5). Za njihovo učinkovanje je potrebna spolna stimulacija. Obstaja več različnih učinkovin, ki so med seboj primerljive po učinkovitosti, razlikujejo pa se v času nastopa učinka (od deset
minut do dve uri) in v trajanju učinka (od šest ur do 36
ur). Jemlje jih lahko vsak moški, ki ne uporablja nitroglicerina za zdravljenje angine pektoris, ki je bil v zadnjih
mesecih splošno telesno dejaven in ni doživel infarkta ali možganske kapi. Med zaužitjem zaviralcev PDE5
in zaviralcev alfa adrenergičnih receptorjev (zdravila za
zdravljenje benigne hiperplazije prostate), se priporoča
vsaj šesturni razmik, saj lahko sočasno jemanje povzroči
upad krvnega tlaka (hipotenzija).
Na tem mestu moramo poudariti, da se zdravila za
zdravljenje ED pogosto tržijo tudi na spletu, pri čemer
velja previdnost. Pogosto gre namreč za slabe ponaredke zdravil, ki lahko vsebujejo bistveno manj učinkovine,
kot je deklarirano, so nepreverjena in v skrajnih primerih tudi zdravju škodljiva. Zato vam močno odsvetujemo
nakup zaviralcev PDE5 kot tudi drugih zdravil v spletnih
prodajalnah. Zdravila na recept vedno dvigujte v lekarni,
kjer vam nudimo varna, kakovostna in učinkovita zdravila in vam ob izdaji zdravil tudi strokovno svetujemo.
Redko se zgodi, da zdravljenje z zaviralci encima PDE5
ni mogoče ali ni uspešno. Takrat uporabimo druge metode zdravljenja. Ena od metod je injekcijsko vbrizganje posebne vazoaktivne snovi v brecilno telo spolnega
uda, kar povzroči erekcijo, neodvisno od spolne stimulacije (ta navadno traja od 30 minut do dve uri). Injekcije zdravnik predpiše na zeleni recept in pacienta pouči
o načinu vbrizgavanja zdravila pred spolnim odnosom.
Druga metoda je uporaba vakuumske črpalke, ki ustvari podtlak, tako da se penis napolni s krvjo in nabrekne.
Ob zadostni erekciji se nato na penis potegne zažemni obroček, ki preprečuje odtok krvi iz penisa. Penis ob
tem otrdi od obročka dalje, na korenu pa ostane gibljiv.
Pri tej metodi svetujemo, da erekcija ne traja več kot pol
ure oziroma da moški po tridesetih minutah odstrani
zažemni obroček. Tretja linija zdravljenja so kirurški posegi. Omenimo še novo metodo zdravljenja ED, in sicer
LSWT (Linear shockwave therapy), pri kateri s pomočjo
udarnih valov dosežemo nastanek novih žilic v brecilih
penisa. S tem se bistveno popravi prekrvavitev penisa in
tudi erekcija. Za terapijo so primerni moški, pri katerih
težava ne traja več kot sedem let in se vsaj delno odzivajo na tablete za doseganje erekcije.
Tudi sami lahko pripomorete k izboljšanju motenj
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erekcije oziroma preprečite, da bi do njih sploh prišlo.
Najprej je bistveno, da se, če je le mogoče, znebite stresa, strahu, zaskrbljenosti in drugih negativnih čustev, ki
lahko vplivajo na razpoloženje med odnosom. Privoščite si zadosten počitek, vsaj šest ur spanja, saj utrujenost
bistveno zmanjša sposobnost erekcije. Spolni odnos
imejte takrat, ko ste najmanj izčrpani. Če je le mogoče, ga imejte zjutraj (takrat je poželenje največje in raven hormonov najvišja) in v odnos vpeljite spremembe (spremenite lokacijo izvajanja odnosa in preizkusite
nove položaje). Svetujemo tudi vzdrževanje telesne teže
in ohranjanje telesne aktivnosti. Pri tem je pomembna
predvsem aerobna vadba (hoja, tek, plavanje), saj pospeši krvni obtok, zmanjša škodljive posledice stresa in
izboljša razpoloženje. Izogibajte se tudi škodljivim navadam oziroma razvadam, kot sta pitje alkohola in kajenje,
saj nikotin krči krvne žile in zavira krvni pretok. Če radi
kolesarite, priporočamo, da vsakih deset minut vstanete
s sedeža in tako zagotovite svež pretok krvi. Poskrbite
tudi, da imate udoben sedež, saj dolgotrajne vožnje lahko poškodujejo živce in žilice v predelu genitalij. V lekarnah vam lahko svetujemo tudi prehranska dopolnila, ki
pripomorejo k izboljšanju težav z ED. Svetujemo uživanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo ginko (do 240 mg
dnevno). Ta pomaga izboljšati krvni obtok po celem telesu, torej tudi v penisu. Pri težavah z ED priporočamo
tudi pripravke, ki vsebujejo ginseng. Ta se že stoletja
uporablja za ohranjanje telesnega in duševnega ravnovesja v telesu, pomaga povečati vitalnost in povečuje
vzdržljivost ter splošno telesno pripravljenost, pozitivno vpliva na stres in utrujenost, kar pripomore k spodbujanju libida. Svoji prehrani lahko za izboljšanje ED dodate cink (poveča izločanje moških spolnih hormonov,
20–30 mg na dan), vitamin C (ohranja elastičnost krvnih
žil, 1–2 g na dan), omega 3 nenasičene maščobne kisline
(izboljšajo krvni pretok, znižajo raven holesterola, preprečujejo aterosklerozo), svetlinovo olje (skrbi za zdravje krvnih žil, do 3 g na dan) in arginin (izboljša dotok krvi
v penis, saj poveča izločanje dušikovega oksida v steni
krvnih žil – arterije postanejo bolj elastične, krvne žile se
lepše raztezajo, do 3 g na dan). Tudi korenina malce poveča libido, izboljša kakovost semenčic, pozitivno vpliva
na razpoloženje, zmanjšuje tesnobo in izboljša seksualno poželenje.
Upam, da vam je članek pomagal spoznati, da je ED težava, ki se je ni treba sramovati. Če se soočate z njo, se
obrnite po pomoč k svojemu zdravniku ali farmacevtu –
skupaj bomo poiskali rešitev.


Mateja Kadilnik, mag. farm.
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Veselo v Špesovem domu ob dnevu žena
So dnevi, so leta in so pomladi,
ko se imamo preprosto radi;
so trenutki, ko je treba na novo začeti,
in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti.
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli;
ta svet je lep, če si človek do ljudi.
				(Tone Pavček)
S temi prekrasnimi verzi našega, žal že pokojnega Toneta Pavčka je Dragica Jezernik, organizatorka projekta ob dnevu žena, nagovorila varovanke in varovance
ter vse prisotne v Špesovem domu.
Sledile so čestitke ob dnevu žena. Prav lepo ti je pri
srcu, ko vidiš nasmejane obraze varovancev in drobne iskrice, ki se zrcalijo iz njihovih oči. Zato da je bilo
popoldansko druženje v domu starejših resnično zelo
prijetno, so poskrbeli pevci – kvartet Arclinski fantje ter
mlada harmonikarja Rok Jezernik in Aljaž Amon. Varovanke in varovanci so bili glasbe zelo veseli. Zraven so
prepevali, eden od njih pa se je celo opogumil in se zavrtel na glasbo, ki sta jo s spretnimi prsti iz »frajtonaric«
izvabljala Rok in Aljaž. Ob spremljavi harmonike smo
nato predstavniki SD Vojnik varovankam podelili nageljne v zahvalo in kot čestitko ob njihovem prazniku.

Na koncu bi se želeli zahvaliti vodstvu Špesovega
doma, ker ste nam omogočili, da lahko pridemo med
vas. Hvala za lep sprejem in pogostitev. Hvala tudi dežurni fizioterapevtki za pomoč in organizacijo, da so se
varovanci lahko udeležili predstave. Najlepša hvala Arclinskim fantom, saj je lepo in ubrano petje seglo resnično do srca. Mlada in nadobudna harmonikarja Rok
in Aljaž – hvala vama, da sta med vse prisotne vnesla
veliko dobre volje, spominov in mladostne igrivosti.
Bilo nam je res lepo ...

Samo Kunej, SD Vojnik

Taščice v Špesovem domu
Ljudske pevke Taščice popestrile materinski dan v
Špesovem domu v Vojniku
Vsako leto vsaj enkrat nastopimo ljudske pevke Taščice v Špesovem domu, kjer stanovalce razveselimo s
svojim petjem. Tako smo tudi letos imele enourni koncert na materinski dan. Stanovalcem smo zapele nekaj
pesmi iz svoje bogate zbirke, v goste pa smo povabile tudi dva mlada harmonikarja, Davida Kramarška in
Jernejo Brežnik. Vmes sta za popestritev zaigrala nekaj

pesmi in tudi zapela. Ura je minila v prijetnem vzdušju in ob odličnem obisku. Po zakuski in darilu, ki so ju
pripravili zaposleni v domu, smo se dogovorili, da se
spet kmalu srečamo.
Seveda pa to ni bil edini nastop v letošnjem letu –
27. februarja smo bile povabljene na občni zbor PGD
Vojnik, kjer smo odpele nekaj pesmi. PGD Vojnik nam
je omogočil prevoze na nastope, zato smo bile vesele,
da smo se jim tokrat lahko vsaj malo oddolžile. Pomoči
si želimo tudi v prihodnje.
Povabljene pa smo bile tudi v Celje, in sicer 3. marca
2015 v Dom ob Savinji, kjer smo stanovalcem popestrile dan s petjem. Tudi tam sta nas spremljala mlada
harmonikarja. Upamo, da nas še kdaj povabijo medse.
Zdaj pa se pripravljamo za nastop na celjski KTV (nedelja, 29. marec 2015). V oddajo Pod lipo nas je povabila Polonca. Z nami bodo tudi preostale članice iz
Društva kmetic Meta (tudi mi smo namreč članice tega
društva). Predstavile bomo delo društva in prikazale
priprave na velikonočne praznike.



Majda Brežnik
Foto: M. Brežnik
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V KO ZB Vojnik nam ni vseeno
Leti 2014 in 2015 v znamenju dogodkov ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne
Leta miru so nam prinesla velik napredek in blagostanje, pa tudi – predvsem v zadnjem desetletju –
zaskrbljenost ob gospodarski krizi, iz katere se kar ne
moremo izkopati. Enako velja tudi za krepitev kriznih
žarišč po vsem svetu, ki vedno bolj netijo sovraštvo in
nas peljejo v nevarnejšo prihodnost. V Združenju borcev za vrednote NOB z zaskrbljenostjo gledamo na ta
dogajanja, na to smo opozorili tudi na zadnjem občnem zboru 27. marca, ki je bil istočasno tudi volilni
zbor.

Skupščina Združenja za vrednote NOB Vojnik - Dobrna

Ugotovili smo, da je naša organizacija kot nestrankarska in domoljubna dobro delovala in uresničila vse naloge, ki si jih je postavila v začetku leta. Krajevna organizacija šteje 150 članov. Vsako leto sprejmemo tudi
nekaj novih, nekaj pa jih tudi za vedno odide. V naše

Občni zbor borcev za vrednote NOB krajevnega odbora Vojnik
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vrste se vključujejo predvsem tisti, ki jim ni vseeno,
kako gledamo na slovensko zgodovino, in ki skrbijo za
to, da je ne pozabimo. Ker je bil občni zbor volilni, smo
izvolili nov izvršni odbor, imenovali podpredsednike
in izvolili predsednika, ki je ostal dosedanji predsednik
Albin Cocej. Ugotovili smo, da organizacija dela dobro
ter da se uspešno vključuje v vsa dogajanja v krajevni skupnosti in občini. To nam potrjuje tudi prisotnost
župana občine Vojnik na občnem zboru in njegove čestitke in besede podpore. Ocenjujemo, da lahko samo
s sodelovanjem in skupnimi močmi dosežemo cilje,
boljše in lepše življenje vseh občanov.

Marko Zdovc je v razpravi poudaril vrednote NOB.

Zadnjega marca je pregled svojega dela obravnavala
tudi celotna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik - Dobrna in sprejela skupen progam aktivnosti za leto 2015.

Albin Cocej

V podjetju Fizioart fizioterapija v Vojniku smo v mesecu marcu gostili Alenko Košorok Humar, avtorico knjige Hormonska joga, ki je izšla leta 2014 pri Založbi Eno
(Nova Gorica) in je že slovenska prodajna uspešnica.
Avtorici knjige se je ponudila veliko priložnost, saj je
spoznala znano učiteljico Dinah Rodrigues iz Brazilije,
ki je razvila hormonsko jogo (Hormone yoga therapy),
s katero se zdaj ukvarja (tudi znanstveno) že dvajset
let. Pri njej je Alenka Košorok Humar diplomirala, zdaj
pa to vrsto joge že vrsto let uspešno in odmevno poučuje v Sloveniji.




Vesna Tajnšek
Foto: Jure Vovk

Skrb za zdravje
Pokazalo se je, da ljudje sledijo dogodkom, ki jih zanimajo. V skrbi za lastno zdravje se je drugega merjenja
krvnega tlaka, sladkorja in vrednosti holesterola udeležilo veliko krajanov Nove Cerkve.

Udeleženke med vajo joge

Z leti (približno od 35. leta naprej) se delovanje hormonov oz. žlez z notranjim izločanjem zmanjšuje, kar
pomeni, da jih je premalo (včasih tudi preveč). Pogosto
hormoni povzročajo težave že okrog dvajsetega leta. V
telesu so odgovorni za delovanje vseh sistemov na fizični in psihični ravni. Hormonska joga nas usmerja, da
vztrajno in pravilno izvajamo jogijske vaje ter s tem poskrbimo zase. Gre tudi za učinkovito alternativo vsem
nadomestnim hormonskim terapijam, ki so kljub svoji
trenutni modnosti ne nazadnje sama »kemija«, njihovi
učinki pa še niso raziskani. Vse vaje hormonske joge,
oplemenitene s posebno tehniko dihanja in usmerjeno energetsko tehniko, spodbudijo delovanje hormonov, delujejo proti stresu, zmanjšujejo simptome
hormonskih nihanj in menopavze, vzbujajo radost življenja in povečujejo libido. Pravljičar bi rekel, da so hormoni pravljična zrna graha, me pa princeske, ki dobro
čutimo nihanja v telesu.
Z vajami hormonske joge poskrbimo za svojo uravnoteženost, s tem pa za zdravje, postavo in čustva. Vaje
temeljijo na hatha jogi, kundalini jogi in tibetanskih
energetskih tehnikah. Hormonska joga je namenjena
tudi dekletom oz. ženskam, ki imajo poudarjen predmenstrualni sindrom (PMS), težave z jajčniki ali ne morejo zanositi. Vsakodnevna praksa te joge med drugim
ponovno vzpostavi delovanje jajčnikov, ščitnice, hipo-

Nadzor nad zdravjem je pomemben.

V času, ko smo ljudje vedno bolj ozaveščeni in skrbimo za zdravje, so člani Rdečega križa izvedli že drugo
mesečno merjenje. Odziv je velik, saj se mesečnih dogodkov udeležuje vedno več krajanov, ki se lahko včlanijo v organizacijo in pridobijo pravico do brezplačnih
mesečnih merjenj krvnega tlaka, krvnega sladkorja in
holesterola. Ozaveščenemu človeku pomenijo povišane vrednosti znak, da mora obiskati svojega zdravnika.
Veseli smo, da imamo ljudi, ki to delo opravljajo prostovoljno. Sabina, hvala za pomoč.



Lea Sreš
Foto: Jure Vovk

www.mojaobcina.si/vojnik

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

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

51

OSTALO

Hormonska joga

fize in nadledvičnih žlez. Vaje niso težke, treba pa jih je
redno izvajati. Hitro se jih naučimo, predvsem ob misli,
da resnično delujejo. Po znanstvenih raziskavah, ki jih
je spodbudila Rodriguesova, se je nivo hormonov pri
udeleženkah vaj zvišal za približno 254 odstotkov v štirih mesecih.
Izobraževanje bomo zaradi dobrega odziva in povpraševanja ponovili. Za dodatne informacije lahko
pokličete na številko 040 606 037.

OSTALO

Delavnica za odrasle

tni prav zaradi dolgoletne načrtovane skrbi. Spoznali
so tudi živalske sledi in preizkusili lovsko puško. Kot se
za četo spodobi, so ponoči potekale straže. Kljub prisotnosti divjih svinj so stražarji svojo vlogo odlično opravili!
Klanovci (16–20 let) so se povzpeli s Kranjskega Raka
na Veliko planino. Njihovo zimovanje je povezovala
igra osvajalec, s pomočjo katere so z različnimi izzivi in
nalogami osvajali ozemlja Velike planine. V soboto so
se kljub vremenski nadlogi, megli in manjšemu snežnemu metežu odlično izkazali na orientacijskem pohodu po planini. Natančno izmerjen azimut jih je pripeljal
točno do vhoda jame z metrskimi ledenimi svečami.
Po koncu druženja je bila skupna točka vseh udele-

V vojniški knjižnici smo v dobri družbi, polni idej in
novosti, izpeljali delavnico za odrasle pod vodstvom
Helene Birk. Ustvarjali smo nakit in dekorativne dodatke za popestritev oblačil. Ob tem smo se pomenkovali
o nešteto možnostih, ki nam jih nudi kvačkani vzorec
crochet (fr. kljukica) na sodobni način, obenem pa načrtovali že naše naslednje ustvarjalno druženje.


Breda Špeglič

Sprejem v
čarovniško šolo
Zmaji, divje svinje, osvajanje Velike planine in še kaj.
Letošnje zimske počitnice so bile za skavte še posebno
zanimive. Vse starostne skupine so se odpravile na tridnevno pustolovščino.
Najmlajši skavti (8–10 let), volčiči, so zimovanje preživeli na Bradavičarki. V času šolanja na čarovniški akademiji so se poučili o zgodovini čarovništva, se učili osnov
kuhanja čarobnih napojev, trikov s čarovniško palico,
spoznali nekaj čarobnih živali, manjkalo pa ni niti spoznavanje osnov letenja na metli. Vse novo znanje jim je
bilo v veliko pomoč, ko so se pogumno odpravili iskat
skrivnostni kamen modrosti in se na robu Prepovedanega gozda celo pomerili v boju s troli. Pogum, inteligenca in vztrajnost so bile vrline, ki so jim pomagale,
da so se dokopali do kamna modrosti ter ga po posvetu naslednji dan tudi uničili, saj so spoznali, da bi lahko
s svojimi neverjetnimi lastnostmi v njih vzbudil pohlep
in hudobijo. Spoznali so, da je bolj kot vse bogastvo
sveta pomembno prijateljstvo in dobro srce.
Četa (11–15 let) je imela svoje zimovanje v lovski koči
Štepih na Konjiški gori. Spoznali so legendo o konjiškem zmaju in svoje zmaje spretno ukrotili. Obiskala
sta jih tudi dva strokovnjaka in jih popeljala v gozd.
Tam so spoznali, kaj vse je treba napraviti, da gozdovi
ne propadajo, in da so slovenski gozdovi tako kvalite52
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Klanovci v snežnem metežu na Veliki planini

žencev ogromno pridobljenega znanja, trdnejša prijateljstva in spomini, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
Posebnih dogodkov pa za nas še ni konec, vsi se že
veselimo in komaj čakamo na maj, v katerem bomo
proslavili 10-letnico delovanja stega Rakova Steza 1.


Polona Rupnik, Nežna levinja
Hišniška opravila

Andrej Maslo s.p.






slikopleskarka dela
različna popravila
montaža mavčnih plošč
urejanje okolice (košnja,
obrezovanje grmovnic)

041 340 - 646

Ob takojšnjem
plačilu priznamo 15%
popust

80 let Marije Božnik

Čas beži in tudi mi bomo kmalu dočakali 20 let aktivnega delovanja Družinskega tria Pogladič iz Ivence.
Ob tej priložnosti prirejamo skupaj z vitanjskimi gasilci 13. junija 2015 ob 18. uri veliko praznovanje v Vitanju na igrišču pod šotorom. Pred prireditvijo bo gasilsko tekmovanje, po tekmovanju pa vam obljubljamo
bogat glasbeni večer in veliko veselja.

Marija Božnik je 24. januarja 2015 dopolnila 80 let in
je s tem med najstarejšimi člani PGD Lemberg.

Poleg našega tria bodo sodelovali:
• Godba na pihala Vitanje
• Folklorna skupina Skomarje
• Dekliški trio iz Vitanja
• Ansambel bratov Slatinek
• Šentjurski muzikantje
• Primož Založnik s svojim orkestrom
• Elvis & Helena
• Posebna gosta večera: Brigita Šuler & Luka Šuntner v
vlogi Mladena Grdovića
Vmes bodo podelitve pokalov gasilcem, pričakujete
pa lahko tudi presenečenje večera.
Vljudno vabljeni!

Milan, Franci in Mojca Pogladič
www.trio-pogladic.com

Marija Božnik

Lemberški gasilci so ji v počastitev visokega jubileja
priredili skromen sprejem v gasilskem domu. Slavljenka bo v mesecu februarju dopolnila 59 let staža v tej
humanitarni organizaciji. S svojim pokojnim možem
sta bila vseskozi trden člen organizacije.
Gasilci smo se ji v zahvalo za njeno dolgoletno pripadnost oddolžili s skromnim darilcem in ji s tem
med drugim povedali, da ne pozabljamo, da se v teh
letih splete vsakoletni venček za mlaj. Slovesnosti se
je pridružila tudi delegacija Župnijske karitas iz Nove
Cerkve – gasilci se ji ob tej priložnosti zahvaljujemo za
sodelovanje.

Franc Medved

Mercator nagrajuje tudi letos
Od 1. aprila do 30. aprila 2015 bodo kupci v stotih
izbranih Mercatorjevih trgovinah po Sloveniji lahko s
svojimi glasovi odločili, katero od predlaganih lokalnih
društev bo prejemnik Mercatorjeve donacije. Med sodelujočimi trgovinami v projektu je letos tudi Market
Vojnik. V teh trgovinah bodo kupci do konca aprila ob
vsakem nakupu ne glede na višino prejeli poseben žeton, s katerim bodo lahko oddali svoj glas enemu društvu za prejem donacije. V Marketu Vojnik je med tremi
predlagani kandidati tudi Planinsko društvo Vojnik.
Žetoni se bodo oddajali v posebne glasovalne skrinjice, ki bodo nameščene na vidnih mestih v teh izbranih
Mercatorjevih prodajalnah. Ob zaključku glasovanja
bodo nagrajena vsa tri sodelujoča društva. Društvo,

ki bo prejelo največ glasov kupcev, bo prejelo Mercatorjevo donacijo v višini 1000 evrov. Drugouvrščeno
društvo bo prejelo donacijo v obliki darilne kartice v
vrednosti 200 evrov, tretjeuvrščeno pa darilno kartico
v vrednosti 100 evrov.
Spoštovani krajani, občani, planinci in planinke! Čez
nekaj dni se bo pričela tekma za glasove. Zato vas vabimo, da v Marketu Vojnik glasujete za naše društvo, mogoče bomo ravno z vašo pomočjo zbrali zmagovalno
število žetonov in tako prejeli Mercatorjevo donacijo,
ki jo bomo odgovorno uporabili za delovanje društva
v smeri trajnostnega razvoja.
Zahvaljujemo se vam za pomoč!

Planinsko društvo Vojnik
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Jubilej pred vrati

ŠPORT

Planinski kotiček

»Planinstvo je v najširšem pomenu besede dostopno
slehernemu. S tem je povezano tudi dejstvo, da je postalo množično. Mikavnost in lepoto naših gora dopolnjujemo s pristnim medsebojnim odnosom, pristnim
planinskim vzdušjem. Vzdušje v gorah ustvarjamo z
nesebičnim tovarištvom, solidarnostjo tudi v najbolj
zahtevnih razmerah, obzirnostjo, skromnostjo in sproščenostjo; skratka med planinci vladata pravo vzajemno sodelovanje in humanizem. V takem vzdušju in
sodelovanju smo v minulih letih mnogo postorili. Vedno znova smo poudarjali in potrjevali pomen aktivnosti članov in pestrost dejavnosti. Vemo, da poleg pohodov in izletov naše delo vključuje delo z mladimi, razna
izobraževanja in delo na Koči. Raznolikost nalog in del
bogati slehernega. Našemu poslanstvu in namenu pa
dodano vrednost! Radi se oziramo nazaj! Puščamo sledi, ki bodo zanamcem kažipot dobrega sodelovanja,
strpnosti, pomoči in vztrajnosti.«
To so besede Mirka Blazinška, ki je nalogo predsednika PD Vojnik odgovorno predal Ivanu Muzelju. V petek,
20. marca 2015, smo imeli vojniški planinci volilni občni zbor. Svoje delo so po dolgoletnih uspešnih aktivnostih predali novoizvoljenim članom upravnega odbora in vodjem komisij oz. odborov. Tako je UO v novi
sestavi: Ivan Muzelj (predsednik), Benedikt Podergajs
(podpredsednik), Janja Jelen (tajnica), Danica Kmetec
(blagajničarka), Mojca Trobiš (načelnica vodnikov), Tilen Podergajs (načelnik mladinskega odseka), načelnik
markacistov pa je ostal Franci Kmetec. Zbor je potrdil
še gospodarja Koče pri Tomažu, gospodarja društva,
nadzorni odbor, odbor za priznanja in častno razsodišče. Ponovno so pričeli in zaključili z lepo slovensko pesmijo Arclinski fantje, pridružili so se tudi harmonikarji
Stanka Mikole. Številni gostje so s čestitkami in pohvalami dodali zahvalo članom UO, posebej še predsedniku.
Zaključujem pa z besedami nekdanjega predsednika: »Moder ne postaneš zaradi spominjanja na pretek-
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lost, marveč zaradi odgovornosti do prihodnosti! Hvala vam za sodelovanje, hvala za vztrajnost in za vse, kar
nam je skupaj uspelo postoriti.« Ja, plodna so bila leta,
Mirko – hvala tebi!
Spoštovane bralke in bralci vabljeni k ogledu naše
spletne strani. Lepo nam jo ureja Srečko Sentočnik. Vabljeni na društvene pohode in izlete, srečanja pri Tomažu in druge prireditve. Najzanimivejša je gotovo
pomladanska – tradicionalni pohod na Kunigundo.
Želim vam varen korak!

Zvonka Grum

Foto: Rajko Sentočnik, ml.

Masažni studio Tamara
Rok Ovčar s.p. Celjska c. 19, Vojnik

Storitev

Čas

Cena

Klasična terapevtska masaža

30 min

13 €

Klasična terapevtska masaža

60 min

24 €

Klasična terapevtska masaža

90 min

35 €

Masaža glave in obraza

30 min

15 €

Masaža stopal

30 min

15 €

Masaža nosečnice

30 min

13 €

Masaža nosečnice

60 min

24 €

Vaša naročila sprejemamo na:
telefonsko številko → 040 525 139
elektronski naslov → masaze@studio-tamara.info
Nahajamo se v Vojniku, ob glavni cesti, zraven frizerstva in
zlatarstva. Storitve izvajamo po predhodnem naročilu, imamo
fleksibilen delovni čas, zato je najbolje, da nas za rezervacijo in
ostale informacije pokličete ali nam pošljete mail. Enako velja za
naročilo in prevzem darilnih bonov.
Lepo vabljeni v čas zase!

Cenik velja od 1.3.2015.
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Najjužnejši šesttisočak na svetu
Cerro Marmolejo
V mesecu januarju 2015 smo v alpinističnem odseku
AO Grmada Celje organizirali odpravo v južnoameriške
Ande, natančneje v južni del Centralnih Andov – Cordillera Central.
Skupina Centralnih Andov se razprostira od območij
Bolivije do Čila in Argentine. Na tem območju Andi dosežejo največje razsežnosti po višini in tudi po površini. Gre za mogočno gorovje, imenovano tudi Corazon
de los Andes (Osrčje Andov), ki ga sestavljajo najvišje
gore ameriške celine.

Naš cilj je bila gora Cerro Marmolejo, ki je s svojimi
6109 metri višine zadnji oz. najjužnejši šesttisočak tako
južnoameriških Andov kot tudi najjužnejši šesttisočak
na svetu. Gora leži v območju Cajon de Maipo, približno 100 kilometrov južno od čilskega glavnega mesta
Santiago de Čile, njen vrh pa meji Čile in Argentino.
Gora Cerro Marmolejo, nekje na jugu Andov; daleč,
velika, prostrana.
Gora sonca in mrzlih vetrov.

Gora spokornikov, gora spoznanj, gora spoštovanja,
truda, uspehov, veselja in žalosti.
Za nekatere dosegljiva, za druge presenetljiva, za nekoga konec zgodbe …
Vse to smo doživeli na gori Marmolejo v Andih. Vsak
zase si je zapisal zgodbo, ki bo ostala.
V četrtek, 15. januarja 2015, smo se povzpeli nanjo:
Tomo Videnšek – solo vzpon na vrh Cerro Marmolejo
(6109 m); Jernej Brečko in Matjaž Korošec – vzpon na
Portezuelo Marmolejo (5450 m). Potem smo v dveh
dneh varno sestopili v dolino. Celotna odprava je trajala 15 dni.

Tomo Videnšek
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Mladi športniki Košarkarskega kluba
Vojnik tretji na državnem prvenstvu
Košarkarji Tjan Vinder, Vid Pikelj, Jaka Samec, Žiga
Matjaž, Anej Lamper, Miha Čakš, Marcel Jug, Tilen Randl, Primož Petek, Rok Vranc, Matevž Čerenak, Urban
Bolha, Blaž Pesjak, Florian Plankl, Lucijan Jakopanec,
Matevž Birk, Nik in Nejc Marzidovšek, Uroš Sodin in Filip Cokan so v športnem žargonu t. i. »dream team«, saj
so v letošnjem letu s trenerko Matejo Oprčkal in njenimi sodelavci v Košarkarskemu klubu Vojnik na državnem prvenstvu med 90 ekipami osvojili izjemno tretje
mesto.
»Sezono 2014/2015 si bomo zapomnili po izjemnem
nizu zmag, ki je naše fante popeljal v sam zaključni turnir štirih najboljših klubov v Sloveniji,« so povedali ponosni starši kategorije U13 (dečki). V rednem delu je
namreč ekipa z borbenostjo izgubila zgolj dve tekmi in
osvojila neverjetnih 18 zmag. Za ekipo iz tako majhnega kraja oz. občine je to izjemen uspeh. »Trenerka Mateja je povsem predana svojemu trenerskemu delu in
naše ›mulce‹ vzgaja na področjih, kamor starši, če se še
tako trudimo, ne sežemo. Zato gre Mateji z ekipo ter
predsedniku in ustanovitelju KK Vojnik, Marjanu Oprčkalu, s sodelavci iskrena zahvala za prizadevno delo.
Vaše sanje so postale resničnost,« so si ob tem moštvenem uspehu najprej enotni starši in njihovi podporniki.
Košarkarska dejavnost v občini Vojnik zagotovo sodi
med najuspešnejše, kar je rezultat plodnega dela, pri-

»Dream team« s trenerko Matejo Oprčkal in Lipkom
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Fantje v belih dresih v boju za tretje mesto

zadevnih posameznikov in njihovih sodelavcev, ekip,
staršev, sponzorjev in še koga. Košarkarski klub je bil
ustanovljen leta 1997 in je eden manjših klubov v Sloveniji, vendar je zelo aktiven. Velik posluh za razvoj te
razširjene moštvene igre v lokalni skupnosti imata tudi
Občina Vojnik in OŠ Vojnik, kar cenijo vsi, ki so kakorkoli povezani s to kolektivno igro.
Za nove uspehe, energijo in optimizem mladim športnim junakom in celotni ekipi še popotnica staršev z
mislijo Jamesa J. Corbetta: »Zmagovalci boste, če se nikoli ne boste predali. Ko vam je najtežje, poskusite še
enkrat!«

Tjaša Podergajs

Foto: osebni arhiv staršev

Starost: 14 let
Klub: Ženski košarkarski klub Athlete Celje
Trener: Jure Krajnc
Cilji: profesionalno igranje v klubu v tujini, postati članica slovenske članske košarkarske reprezentance
Vzorniki: Nika Barič, Goran Dragić in Maja Erkić
Hobiji: druženje s prijatelji, smučanje, sprehodi s psičko Lajko
Sanjsko potovanje: Kenija in Madagaskar
Vidnejši rezultati v sezoni 2013/2014:
–– članica slovenske košarkarske reprezentance v selekciji pionirke U-14,
–– kapetanka selekcije pionirke U-15 v ŽKK Athlete Celje,
–– uvrstitev med štiri najboljše ekipe v selekciji kadetinje U-17 v Sloveniji,
–– 5. mesto ekipe ŽKK Athlete Celje v selekciji pionirke
U-15 v Jadranski ligi.
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Urška Kračun: Na košarkarskem igrišču
se spremenim v pravo borko

boljše igranje. V garderobi pa sem zelo živahna, kar
tudi moram biti, saj sem kapetanka. Moja naloga je,
da ekipo povezujem, motiviram in spodbujam.« Dnevi
košarkarice so zelo naporni. Čez teden jo čakajo vsakodnevni treningi, med konci tedna pa veliko tekem. »Na
treningih nas je približno 15 deklet. Veliko časa preživimo skupaj, zato smo kot ena velika družina,« še pove
175 centimetrov visoka rjavolaska. Urški je najbolj ostala v spominu tekma v Mariboru, kjer je dokazala trenerjem, iz kakšnega testa je in da še veliko obeta. »Na
tej mariborski tekmi sem dobila pravi športni zagon,
ki me spremlja še danes,« pove. Njen najzvestejši navijač je družina. Starša in oba brata, ki jo tudi velikokrat
spremljajo na tekmah. »Vesela sem, da družina verjame vame, me finančno in motivacijsko podpira in se
tudi prilagaja moji športni poti ter mnogim obveznostim v zvezi s tem.«
Urška je zaradi turnirjev, treningov in priprav večkrat

»Na igrišču uživam.«

»Moj športni talent je najprej opazil profesor športne
vzgoje Robert Suholežnik in me povabil na prvi trening, ki ga je vodila Mateja Oprčkal,« je o svojih začetkih in prvem srečanju s košarko povedala Urška Kračun. Ko je Urška spoznala osnove košarke, je bila stara
deset let. Od prvega treninga naprej goji do košarke
posebna čustva. »Enostavno sem košarko vzljubila in z
njo postala najboljša športna prijateljica.« Tudi Urškina
prva trenerka Mateja Oprčkal je v mladi športnici kmalu prepoznala velik potencial, zato ni preteklo veliko
časa, ko jo je v svoje vrste povabil celjski ženski košarkarski klub. »Mateja je pripomogla, da sem se ogrela
za ta kolektivni šport, za kar ji bom hvaležna vse življenje,« skromno poudari učenka 9. razreda OŠ Vojnik.
Urškina športna pot traja že dobrih šest let. Odličnjakinja iz Bezovice pa niti slučajno ne pomisli, da bi
prekinila s treningi. »Na igrišču med igro uživam. Sem
tekmovalna in se na igrišču spremenim v pravo borko.
Med igranjem sem osredotočena samo na igro in čim

»Moja naloga je, da ekipo povezujem, motiviram in spodbujam.«

odsotna tudi v šoli, vendar vse pridno nadoknadi. Letošnje leto bo zanjo še posebej prelomno, saj bo postala dijakinja. Šolanje si želi nadaljevati v športnem oddelku I. gimnazije v Celju, za poklicno pot pa upa, da
bo poleg profesionalnega igranja košarke povezana z
delom z otroki.

Tjaša Podergajs

Foto: arhiv Košarkarske zveze Slovenije
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TWIRLING = twirling palica + ples +
gimnastika + akrobatika
Odkar prireditve in proslave s svojimi nastopi popestrijo frankolovske twirlerce, edina tovrstna skupina
v občini Vojnik, smo se mnogi začeli spraševati, kaj je
twirling. Splošna definicija pravi, da je to mlajši dvoranski šport oziroma ples, ki združuje balet, gimnastiko
in akrobatiko. Nekateri ga zamenjujejo z mažoretkami,
čeprav je razlika očitna. Mažoretke nosijo uniforme in
mažoretne škornje ter korakajo in vrtijo mažoretno
palico ob spremstvu pihalne godbe, medtem ko twirling vsebuje izvajanje zahtevnih elementov s palico
ob podlagi različne glasbene spremljave, pri čemer so
tehnike metov in vrtenja palice, rolanj po telesu in ob
njem precizno določene in predpisane. Oblačila (dresi)
so prilagojena posameznim koreografijam, pri čemer
se morata ples in videz plesalk ujemati z glasbo – s tem
dobi vsaka predstava svojo sporočilno vrednost.
Kdo so frankolovske twirlerce?
Predstavljamo starejšo skupino frankolovskih twirlerc, v kateri telovadijo oz. plešejo učenke 7. in 8. razreda OŠ Antona Bezenška Frankolovo: Eva Mlakar,
Maša Trobiš, Tamara Pinter, Kaja Senegačnik, Pia Stermecki in Maruša Žerjav, ki že domala vso osnovnošolsko dobo vztrajno gojijo in trenirajo ta šport, v bistvu z
njim rastejo. Zadnji dve leti trenirajo pod okriljem Twir-

ling in mažoretnega kluba Pet elementov Slovenska
Bistrica. Njihova trenerka in vodja kluba je Nastja Keršič. V klubu deluje 45 članic iz občin Slovenska Bistrica,
Makole, Vitanje in Vojnik. Ker zgledi vlečejo, se je v začetku tega šolskega leta ustanovila 19-članska začetna
skupina, ki vključuje učenke nižjih razredov iz celotne
vojniške občine in ima vaje enkrat tedensko na Frankolovem, vendar bo o njih tekla beseda kdaj drugič.
Lahko je zgolj rekreacija ali tekmovalni šport
Za frankolovsko skupino, ki je to dejavnost vzela zelo
resno, je twirling mnogo več kot rekreacija. »Dekleta
redno trenirajo od 4- do 6-krat tedensko, odvisno od
načrtovanega programa in nivoja, ki so ga že dosegla. Pridno se udeležujejo številnih kvalifikacij in tekmovanj v medklubskem merilu, v okviru Mažoretne in
twirling zveze Slovenije, na katerih posegajo večinoma
po finalnih nastopih. Eden večjih uspehov je lani osvojeno 2. mesto na državnem tekmovanju in 1. mesto na
mednarodnem tekmovanju v Samoboru za skupinski
nastop. Maša, Pia, Kaja in Tamara tekmujejo na nižjem
nivoju, na višjem pa Eva, Maruša in Maša skupaj z ostalimi članicami iz Slovenske Bistrice. Twirling je ekipni in individualni šport, možno je nastopati posamezno, v paru ali v skupini, kar pomeni, da je možnosti za

Twirlerce s trenerko Nastjo Keršič (5 s Frankolovega 2 iz Vitanja, manjka Eva Mlakar)
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Nastop za božič 2014
na prireditvi Frankolovčani Frankolovčanom

nastope in tekmovanja več kot dovolj. Frankolovčanke so bile letos skupaj z ostalimi klubskimi članicami
na polfinalu za odprto državno prvenstvo Mažoretne
in twirling zveze Slovenije v Horjulu spet odlične, saj
se je 11 od 14 tekmovalnih programov uvrstilo v finale. Twirlerca z najdaljšim stažem, Eva Mlakar, se s twirlingom spogleduje tudi v evropskem merilu, za sabo
ima že tekmovanje v Nemčiji v okviru evropske twirling zveze. Tudi letos se bo potegovala za udeležbo na
evropskem prvenstvu in celo za svetovni pokal,« je o
dosežkih deklet spregovorila mlada, a nadvse sposobna trenerka Nastja.
Prenizek strop v frankolovski telovadnici
O vajah na več lokacijah Nastja pojasni: »Za trening
rabimo ogromno prostora, saj dekleta obvladajo že
najbolj zahtevne elemente, pri čemer mečejo palico
visoko v zrak. Za takšne vaje ima tukajšnja telovadnica
prenizek strop, zato vsak teden treniramo tudi v Vojniku, odvisno od sestave skupin pa še v Makolah. Veseli
smo, da imamo podporo s strani osnovne šole, vojniške občine, hvaležni smo za vsak vikend, ko imamo na
razpolago celotno vojniško telovadnico, medtem ko si
jo med tednom delimo s plezalci. Potreba pa tako velikih dvoranah je težko predstavljiva, saj dekleta na raznih odrskih nastopih ne morejo prikazati vsega, kar
znajo, ker so prostorsko zelo omejena.«
Dobre in slabe strani treningov
Dekleta so složna v izjavah, da se treningov ne morejo naveličati, ker imajo twirling že krvi. »Super je, če
imaš sestavljen program in če dobiš medaljo.« V smehu dodajajo, da jim je všeč, ker ima trening prednost
pred šolskimi nalogami, čeprav so vse brez izjeme v
šoli zelo uspešne. Vse imajo status športnika, kar pomeni napovedano spraševanje. Kot eno boljših plati so
izpostavile druženje, zabavne priprave za tekmovanja
in adrenalinsko doživljanje na tekmovanjih. Kot se za
dekleta spodobi, so vesele, da so na nastopih, kjer je
celostna podoba zelo pomembna, lepo urejene, enako
oblečene, videti vse kot ena. Za estetski videz vedno
poskrbita njihova »druga mami« Nastja in šivilja, ki zna
zašiti še tako zahtevne drese. Na vajah ne marajo ogre-

www.mojaobcina.si/vojnik

9. april 2015 | OgledalO 105/2015

59

ŠPORT

vanja, najboljše pa je preplesavanje. Vse brez izjeme bi
še enkrat znova začele, čeprav je takrat, ko ti kaj ne gre,
tudi težko in je treba vztrajati in piliti. Najbolj zoprne so
poškodbe. Po treningu so večkrat utrujene, vendar so
vajene teh naporov. Odkrito priznavajo, da v primerjavi z vrstniki manj posedajo pred televizijo in računalniškimi ekrani ter se manj ukvarjajo z mobilnimi telefoni.
Na vajah imajo red in disciplino, telefoni ves čas počivajo v »roza škatli«, tudi med pavzo ne brskajo po njih.
Odmori so večinoma kratki, da se jim mišice ne ohladijo in da tako ne pride po nepotrebnem do poškodb. Pri
hrani je priporočljiva dieta, v prevodu to pomeni dovolj testenin za dovolj energije, pri čemer pa niso tako
složne kot sicer, ena od njih ima raje kot špagete domači »restan« krompir. V smehu in z nekoliko dvoma
so izjavile, da bodo po končani osnovni šoli vse nadaljevale šolanje v Celju, ker želijo čim dlje ostati skupaj.
Brez podpore in sodelovanja staršev ne gre
Tudi starši so eden ključnih dejavnikov pri razvoju
tega športa. Nastopajo v vlogi taksistov in vozijo svoje
hčere na vse potrebne lokacije, od vaj do nastopov, pokrivajo stroške, ki jih ni malo (med drugim je že samo
strošek številnih dresov, ki morajo biti iz posebej prožnega blaga, visok). Pravijo, da je donatorje težko pridobiti, ker je ta šport še premalo poznan, pa tudi proračunskih evrov ne dobijo, ker twirling ne spada med
šolske ali obšolske dejavnosti. V osnovi je najpomembnejše, da starši ves čas podpirajo dekleta in zagotavljajo, da jih bodo, dokler bodo imela voljo. Na začetku
vsake sezone se skupaj z dekleti in trenerko odločijo,
koliko programov bodo delale, vse programe pa v celoti sestavlja Nastja. Mame še povedo, da so včasih na
nastopih same bolj živčne kot punce na parketu, in pohvalijo trenerko, da je zelo organizirana in stroga, pa
vendar materinska, če se kje zatakne in je treba dekleta
potolažiti, objeti, celo stisniti k sebi. Pritrdijo, da je ekipa zelo složna, twirlerce se med seboj podpirajo, vse se
smejijo za eno in tudi vse jočejo za eno.
Dekletom tudi v prihodnje želimo vztrajnosti, veselja
in uspehov v njihovi priljubljeni športni disciplini. Občani smo veseli, da twirlerce s svojimi nastopi popestrijo marsikatero javno prireditev, bodisi v šoli, krajevni
skupnosti ali občini, čeprav je to le del njihovih nastopov. Tako tudi spoznavamo, da je twirling vsestransko
zahteven šport, ki zahteva fizično moč, gibljivost in
spretnost, ponuja pa veliko usklajenih, estetsko in harmonično izdelanih gibov.

Sonja Jakop

Foto: Nastja Keršič, osebni arhiv
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Iz Vizor v Planico
Zimska skakalna sezona se je zaključila z veličastnim spektaklom na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih na prenovljeni letalnici bratov Gorišek v Planici. Tudi člani Smučarskega društva Vizore in simpatizerji zimskih športov
smo se v nedeljo, 22. marca, tradicionalno – z organiziranim
avtobusnim prevozom SD Vizore – odpravili v dolino pod Ponce, kjer smo več kot uspešno držali pesti za Petra Prevca in druge naše skakalne orle.
Letos pa v Planici to ni bil edini avtobus iz naših koncev. Po
zaslugi učenca 4. razreda Matica Preložnika so si četrtkove kvalifikacije na najlepši velikanki na svetu lahko ogledali tudi njegovi sošolci iz POŠ Nova Cerkev. Matic je namreč z zmago na
finalu državnega osnovnošolskega prvenstva v smučarskih
skokih, ki je potekal 27. januarja v Žireh, svoji šoli priskakal avtobus za brezplačen ogled planiške prireditve. Poleg tega je
Matic za zmago prejel pokal, medaljo, diplomo, pravo skakalno čelado – takšno, s kakršno skače tudi Peter Prevc, skakalne
smuči za domači klub in darilno vrečko. Kako je sploh prišlo do
takšne imenitne športne zgodbe?
V okviru šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizirata Zavod za šport RS Planica in Smučarska zveza Slovenije, je bilo
organizirano tekmovanje v smučarskih skokih za osnovnošolce z alpskimi smučmi – za tiste, ki (še) ne trenirajo. Pravico do
nastopa so namreč imeli le neregistrirani učenci tekmovalci,
ki še niso bili aktivni tekmovalci in člani skakalnih klubov. Trenerja SD Vizore Slavko in David Grm sta tako najprej na okoliških osnovnih šolah navdušila precej učencev in učenk, ki so
se želeli udeležiti omenjenega tekmovanja. Nato so uspešno opravili trening na prirejeni skakalnici v Vizorah. Sledilo je
področno tekmovanje štajersko-koroške regije v Velenju. Na
tekmovanju so učenci opravili vsak po tri skoke, od katerih sta
štela točkovno najboljša dva. Na državno prvenstvo se je nato
uvrstilo najboljših petnajst dečkov ter najboljših pet deklic iz
posamezne kategorije.

Stanislav Grm, trener SD Vizore, je prišel pozdravit navijače.
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Z regijske tekme v Velenju se je tako na omenjeno DP v Žireh
kvalificiralo osem učencev in učenk iz naših okoliških osnovnih šol. Poleg Matica, ki je v kategoriji 4. razredov zmagal med
38 tekmovalci iz vse Slovenije s skoki, dolgimi 6,25 metra; 5,5
metra in 5,75 metra, so v isti kategoriji bili uspešni tudi drugi.
Učenec OŠ Dobrna Tarik Abas je z najdaljšim skokom finalne
serije osvojil 6. mesto (pri doskoku je podrsal), Luka Kačičnik iz
OŠ Šmartno v Rožni dolini je dosegel 22. mesto, Gal Kok iz OŠ
Vojnik pa si je priskakal 35. mesto. Med uvrščenimi učenkami je
Alja Preložnik iz POŠ Nova Cerkev v kategoriji 1. in 2. razredov
osvojila 8. mesto med 28 tekmovalkami, v isti kategoriji je bila
Nastja Premrl iz OŠ Vojnik 17. V kategoriji 3. in 4. razredov sta se
na DP uvrstili Neža Videnšek iz POŠ Nova Cerkev, ki je osvojila
14. mesto med 24 tekmovalkami, Tasja Došlin iz OŠ Dobrna pa
je osvojila 20. mesto. Vzdušje je bilo po pripovedovanju trenerjev in nekaterih navdušenih staršev, ki so spremljali svoje otroke na tekmovanjih, imenitno. Nekateri izmed učencev so po
tej nepozabni izkušnji vzeli smučarske skoke za svoje in se že
kalijo v Smučarskem društvu Vizore. Od tu naprej kot pravi skakalci z vso opremo in drugim potrebnim – tako kot Peter Prevc.
Smučarsko društvo Vizore je v zimski sezoni izvedlo tudi dve
tekmi v smučarskih skokih kljub muhasti zimi. V petek, 20. februarja, je potekalo regijsko tekmovanje štajersko-koroške regije za vse kategorije skakalcev in skakalk do 13. leta starosti.
Skakali so na 13-, 25- in 35-metrski skakalnici. Dva dni kasneje,
22. februarja, smo uspešno izpeljali še tekmovanje v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji za pokal Cockta Slovenije
za dečke in deklice do 13 let. Skakali so v Vizorah na 35-metrski
skakalnici, na smučeh pa so zaradi pomanjkanja snega v dolini
tekli na Arehu. Nekaj dni po obisku Planice smo člani SD Vizore
imeli redni občni zbor. Tokrat smo se prvič zbrali v novi brunarici ob vznožju skakalnic v Vizorah in tako sklenili zimsko sezono
ter začrtali smernice proti novi letni sezoni.
Letošnja zima nam tako ne bo ostala le v spominu po enkratnih dosežkih Tine Maze, Žana Koširja, Jakova Faka in Petra
Prevca, ampak tudi po pogumnih junakih iz naših domačih logov.

Klemen Kotnik, SD Vizore

Zadnje kolo interne tradicionalne spomladanske lige
smo imeli 16. marca 2015 in s tem zaključili test pripravljenosti za novo sezono. Medalje za dosežene rezultate
smo podelili na občnem zboru društva, ki smo ga imeli
23. marca v prostorih strelišča.
Pregledali smo delovanje društva in finančne rezultate preteklega leta, podelili medalje in se prijetno družili. Med pregledom programa za to leto je tekla beseda o
praznovanju 80-letnice ustanovitve tedanje strelske družine in sedanjega strelskega društva. Datuma še nismo
dorekli, ker še ne vemo, kako bodo potekale prireditve v
počastitev krajevnega praznika. Govorili smo tudi o memorialu bratov Dobrotinšek, ki smo ga prvič priredili lani.
Želeli bi, da postane tradicionalen. Ker gre za tekmovanje za prehodni pokal, pa tako ali tako moramo nadaljevati tradicijo. Sedaj je pokal v Trbovljah, lepo bi bilo, da ga
spravimo bliže domu.
Končala se je liga koroško-štajersko-zasavske regije –
osvojili smo peto mesto (med osmimi ekipami). Imeli smo
posvet, kako izboljšati rezultat. Ugotovili smo, da brez dodatnih treningov ne bo mogoče. Seveda pa to za sabo potegne dodatna finančna sredstva, ki jih tako ali tako težko
pridobimo.
Udeležili smo se tudi regijskega prvenstva. Jernej Obad
in Janez Vidmar sta osvojila pokal za tretje mesto ekipno,
med članicami je tretje mesto osvojila Saška Nerat. Vsem
trem iskrene čestitke!
Sodelovali smo na Kebrovem memorialu v Slovenskih
Konjicah, kjer smo ekipno dosegli nehvaležno četrto
mesto. Saška Nerat je osvojila tretje mesto med članicami, vendar zaradi nezadostnega števila članic ni bilo podelitve medalj.
Člani društva smo se z dvema ekipama udeležili strelskega tekmovanja z vojaško puško M48 na strelišču v

ŠPORT

Pod streho spravili spomladansko ligo in
občni zbor društva

Trije najboljši v spomladanski ligi

Zagradu, ki ga organizira Slovenska vojska. Trenutno smo
na četrtem mestu, vendar je pred nami še eno izborno
tekmovanje. Lani smo bili med 42 ekipami dvanajsti.
Sedaj pa k podelitvi medalj spomladanske lige. Dajmo
prednost ženskemu delu društva in naštejmo dobitnice
medalj:
1. mesto: SAŠKA NERAT (511 krogov),
2. mesto: EVA ŠTRAUS (472 krogov),
3. mesto: NADA ČERENAK (440 krogov).
Med člani do 50 let so prejemniki naslednji:
1. mesto: JANEZ PINTAR (524 krogov),
2. mesto: MATJAŽ ŽGAJNER (520 krogov),
3. mesto: JERNEJ OBAD (495 krogov).
Tekmovali smo tudi veterani nad 50 let:
1. mesto: MIROSLAV TERNOVŠEK (507 krogov),
2. mesto: FRANC LEBIČ (505 krogov),
3. mesto: ŠANDOR PATKANJ (500 krogov).
V skupni razvrstitvi je rezultat naslednji:
1. JANEZ PINTAR,
2. MATJAŽ ŽGAJNER,
3. SAŠKA NERAT.

Franc Lebič

Osvojili pokal in dve medalji
27. februarja 2015 je v Trbovljah potekalo regijsko
tekmovanje v streljanju s serijsko zračno puško koroško-štajersko-zasavske regije
V Trbovlje so se odpravili tudi naši strelci in strelke, in
sicer Jernej Obad, Janez Vidmar ter Saška Nerat in Eva
Štraus. Dobro so nas zastopali – ponosni smo na njihove dosežke. Moška ekipa je ekipno (do 50 let) osvojila pokal za tretje mesto, pri ženskah pa je Saška Nerat
osvojila zlato medaljo, Eva Štraus pa bronasto. Glede
na osvojene rezultate smo postali precej prepoznavni
in tudi drugod spoznavajo, da Strelsko društvo bratov
Dobrotinškov dobro deluje in žanje uspehe.

Treninge imamo vsak
ponedeljek in četrtek od
18.00 do 19.30 (v zimskem času) oz. od 19.00
do 20.30 (v poletnem
času). Medse vabimo tudi
nove člane. Pridite, ne bo
vam žal! Nekaj članov lahko sprejmemo tudi brez
pušk, ker imamo nekaj
dodatnih.

Franc Lebič
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LOKALNA SKUPNOST

Pozor, žabe na cesti!
Spomladanski toplejši in daljši dnevi že prebujajo
naravo. Tudi žabe se v tem mesecu odpravijo na svatbeno pot, ki pa jih večkrat pelje tudi čez cesto. Dajmo
žabam v tem mesecu prednost in prispevajmo k temu,
da bodo ogrožene dvoživke prišle do vode in poskrbele za zarod.
Dvoživke, med katerimi se najpogosteje srečamo z
žabami, močeradi, pupki, regami, urhi in krastačami,
so v življenjskem ciklu vezane na kopenska in vodna
bivališča. Iz kopenskih prezimovališč v gozdovih, kjer
pod kamenjem, lubjem ali kupi lesa preživijo zimo, se
spomladi odpravijo na mrestišča. To so lahko večje ali
manjše stoječe vode, mlake, potoki, jarki, luže. Klicu
narave se nekatere vrste odzovejo množično, torej se
v velikem številu na pot odpravijo sočasno. Nagonsko
sledijo ustaljenim selitvenim potem. V tem času je zanje najpomembnejše, da pridejo čim prej do mrestišč.
Razdalje med prezimovališči in mrestišči so lahko pri
nekaterih vrstah daljše od dveh kilometrov, kar je za
žabo velika razdalja. Poleg tega so njihove poti polne preprek, najnevarnejše med njimi so ceste. Zaradi
večje varnosti pred plenilci selitve običajno potekajo
v mraku in ponoči. A kaj jim pomagajo nočne poti, če
nanje izza ovinka preži brzeča kovinska škatla z velikimi in močnimi žarometi – ljudje s svojimi avtomobili!
Razvejanost cestnega omrežja, večja gostota prometa in hitrosti avtomobilov so razlogi za spomladanske

Mlake so vodna bivališča dvoživk, kjer poteka razmnoževanje
in razvoj ličink do preobrazbe v mladostne osebke.
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Že na poti na mrestišče je samec (zgoraj) navadne krastače ujel samico (spodaj) in si s tem prvi zagotovil parjenje in »prevoz« na mrestišče.

prizore povoženih žab na cestah. Pogled nanje ni prijeten; po nekaterih podatkih je ogrožena tudi prometna varnost. Selitvene poti so običajno ustaljene, zato
do pomorov prihaja vsako leto na istih odsekih cest.
Rešitvi za varno pot dvoživk sta postavitev trajnih ali
začasnih ograj, ki jim preprečujejo dostop na ceste, in
prilagoditev prometa. Najboljša prepoznana rešitev so
trajne ograje z ustreznimi podhodi pod cestami, ki se
vgradijo ob rekonstrukciji cest na najbolj problematičnih odsekih. Takih primerov imamo pri nas nekaj na
državnih cestah. Dokler trajne rešitve niso vgrajene, je
možna postavitev začasnih ograj. Za njihovo postavitev je potrebno nekaj organizacije, pa kramp, lopata,
folija in količki, predvsem pa dobra volja ljudi, kajti v
primeru začasnih ograj je potrebno ročno prenašanje
žab zjutraj in zvečer v vedrih čez cesto. V več krajih po
Sloveniji so že organizirane skupine lokalnih prebivalcev, različnih društev, ljubiteljev narave, ki jim ni vseeno, da toliko žab na svatbeni poti konča na cestah.
Za ohranitev teh živali, ki so izjemno občutljive na
okoljske spremembe, je pomembno, kolikim na koncu uspe priti do mlake. Njihova uspešnost se meri v
številu osebkov, ki jim v tem letu, naslednjem in letu
zatem uspe ponovno priti do mlake in dokončati svatbeni ples z odlaganjem jajc ali ličink. Tudi pot nazaj
je enako zahtevna, vendar ni tako množično sočasna
kot spomladanska. Odrasli osebki se po končanem razmnoževanju preselijo v poletna bivališča, kjer se prehranjujejo in pripravijo na zimo. Ličinke živijo v vodi do
preobrazbe v mladostne osebke, nato se pridružijo odraslim v poletnih bivališčih. Pred zimo se skupaj preselijo v prezimovališča in tam preždijo do vnovične prebuditve nagona in začetka svatbene poti.
Ko z avtomobili hitimo po neskončnih cestah, se
vprašajmo: Kolikim žabam bo letos uspelo prečkati
mojo cesto in nadaljevati krog življenja? Njihove poti
niso neskončne.

Zavod RS za varstvo narave

OPIS
APRIL

sobota, 11. april, ob 10. uri
sobota, 11. april,
ob 19. uri
nedelja, 12. april,
ob 10. uri
nedelja, 12. april,
ob 14. uri

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira ogled učnega poligona za permakulturo Dole pri Poljčanah. Odhod avtobusa ob 10.
uri (avtobusna postaja v centru Vojnika).
Občina Vojnik in Župnija Vojnik prirejata koncert in predstavitev notne zbirke pesmi vojniškega organista Ivana Šoparja v cerkvi sv. Jerneja
v Vojniku.
Športno društvo Socka prireja državno prvenstvo v gorskih tekih za štafete v Socki.

TD Frankolovo organizira tradicionalni cvetlični sejem z družabnimi igrami, bogatim srečelovom in delitvijo rož samo ta dan za vsakega
člana TD Frankolovo in vsako gospodinjstvo v KS Frankolovo v parku pri graščini na Frankolovem.
Od ponedeljka do petka (13.–17. april 2015) od 8. do 15. ure (v sredo, 15. aprila 2015, od 8. do 17. ure) Vrtec Mavrica Vojnik organizira
od ponedeljka, 13. aprila (ob
vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2015/2016 v Vrtcu Mavrica Vojnik (pisarna svetovalne delavke). Vloge za vpis otroka
8. uri), do petka, 17. aprila,
v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na spletni strani vrtca. Informacije lahko dobite pri svetovalni delavki Martini Ošlak (tel. št. 03 780 00 21)
(ob 15. uri)
in v tajništvu (tel. št. 03 780 00 00).
sreda, 15. april,
Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira kulinarično učno delavnico „Zdrava kuhinja v Kamrici» v njihovih prostorih v Vojniku.
ob 10. uri
sreda, 15. april,
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira zbiranje vzorcev vina letnik 2014 v kletnih prostorih Občine Vojnik.
ob 17. uri
sreda, 15. april,
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira zbiranje vzorcev salam za VI. salamiado v kletnih prostorih Občine Vojnik.
ob 17. uri
četrtek, 16. april, ob 13. uri Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira 12. ocenjevanje vin letnika 2014 v Kulturnem domu Vojnik.
četrtek, 16. april, ob 17. uri Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira „Naravno ličenje z Lauro Dokler» v njihovih prostorih v Vojniku.
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja "Literarni večer o Antonu Bezenšku" v Paviljonu na Frankolovem. Odlomke iz knjige
četrtek, 16. april, ob 19.30
bo bral g. Franci Pivec.
od petka, 17. aprila
Turistično kulturno društvo Globoče organizira otvoritev razstave o življenju in delu prof. Antona Bezenška v Galeriji Piros v Globočah.
(ob 18. uri), do četrtka,
Razstava bo na ogled do 31. decembra 2015, in sicer po predhodnem dogovoru na tel. št. 031 798 380.
31. decembra
petek, 17. april,
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira ocenjevanje salam – VII. salamiado v zidanici pri Štokojnikovih.
ob 18. uri
sobota, 18. april, ob 19. uri Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik prireja redni letni koncert v Kulturnem domu Vojnik.
Prosvetno društvo Antona Bezenška Frankolovo organizira gostovanje gledališke skupine KD Skorba s komedijo „Denar, denar, denar» v
nedelja, 19. april, ob 18. uri
večnamenski dvorani OŠ Antona Bezenška Frankolovo.
Lovska družina Vojnik s sodelovanjem z Osnovno šolo Vojnik prireja saditev plodnostnih rastlin oz. dreves pri Lovskem domu Vojnik v okviru
sreda, 22. april, ob 11. uri
dneva zemlje.
sreda, 22. april, ob 12. uri
Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira „Dan popravil manjših kosov pohištvene opreme» v njihovih prostorih v Vojniku.
sreda, 22. april, ob 17. uri
Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira potopisno predavanje „Toskanski večer» v njihovih prostorih v Vojniku.
četrtek, 23. april, ob 18. uri Osnovna šola Vojnik prireja koncert zborov OŠ Vojnik „ZAPOJ Z MENOJ» v telovadnici POŠ Nova Cerkev.
sobota, 25. april, ob 10. uri Športno društvo Frankolovo organizira turnir v malem nogometu na nogometnem igrišču Frankolovo.
sobota, 25. april, ob 19. uri Občina Vojnik organizira srečanje pevskih zborov občin Vojnik in Dobrna v telovadnici OŠ Antona Bezenška Frankolovo.

MAJ
nedelja, 3. maj, ob 9.30
ponedeljek, 4. maj, ob
18. uri
ponedeljek, 4. maj, ob
18. uri
sobota, 9. maj, ob 9. uri
četrtek, 14. maj, ob 16.30

nedelja, 17. maj, ob 14. uri
nedelja, 17. maj, ob 17. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik organizira prevzem manjšega gasilskega avtomobila in motorne brizgalne na dvorišču Gasilskega
doma v Vojniku. Ob 10.30 sledi „Florjanova maša» v cerkvi sv. Florjana v Vojniku.
Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik - Dobrna, OŠ Vojnik in Občina Vojnik organizirajo prireditev „Pozdrav svobodi» v večnamenski
dvorani POŠ Nova Cerkev.
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev organizira Florjanovo mašo pred kapelico Gasilskega doma Nova Cerkev.
Športno društvo Frankolovo organizira tradicionalni odprti turnir v namiznem tenisu za pokal KS Frankolovo v OŠ Antona Bezenška
Frankolovo.
Vrtec Mavrica Vojnik prireja prireditev s predstavitvijo skupin „Kdor poje, kdor pleše, se igra, je v vrtcu Mavrica doma» v telovadnici OŠ
Vojnik.
Turistično društvo Frankolovo organizira pohod po učni poti Antona Bezenška oz. „Tončkovi poti», po kateri vas bodo vodili ptički v 10
zvočnih hišicah. Na zabaven in duhovit način vam bodo približali zgodovino kraja, življenje in delo Antona Bezenška, šege in navade
tukajšnjih ljudi, etnološko dediščino, kulturne znamenitosti, živalski in rastlinski svet. Informacije na tel. št. 031 862 303 (Edi) ali 031 292
360 (Irma).
Mešani komorni pevski zbor Društva upokojencev Vojnik prireja letni koncert v Kulturnem domu Vojnik.

PRIREDITVE

KDAJ

torek, 26. maj, ob 17. uri

sobota, 30. maj, ob 18. uri
nedelja, 31. maj, ob 8. uri
nedelja, 31. maj, ob 9. uri

OPIS
Krajevna skupnost Frankolovo in Župnijska Karitas Frankolovo organizirata srečanje starejših krajanov v sklopu praznovanja krajevnega
praznika. Ob 17. uri bo sveta maša za starejše krajane v cerkvi na Frankolovem, ob 18. uri pa sledi srečanje starejših krajanov s kratkim
kulturnim programom ter družabno srečanje s pogostitvijo v Gostišču Turist na Frankolovem.
Krajevna skupnost Frankolovo prireja slavnostno sejo sveta KS Frankolovo v prostorih Paviljona v graščinskem parku na Frankolovem. Ob
19.30 sledi koncert Moškega pevskega zbora Prosvetnega društva Antona Bezenška Frankolovo s podelitvijo krajevnih priznanj v cerkvi
Sv. trojice na Gojki.
Društvo Talon Frankolovo organizira spomladanski kramarski sejem s tekmovanjem harmonikarjev za zaključno prireditev „Pohorska
cokla» v graščinskem parku na Frankolovem.
Turistično društvo Vojnik organizira „Pohod po poteh zgodovine Vojnika z Markom Zdovcem» iz mostu nad Hudinjo v Vojniku.

JUNIJ
od četrtka, 4. junija (ob 17.
uri), do nedelje, 7. junija (ob OŠ Vojnik organizira tradicionalni obisk Čehov. Koncert mladinskih zborov bo v petek, 5. junija 2015, v Kulturnem domu Vojnik.
17. uri)
sobota, 6. junij, ob 14. uri
Košarkarski klub Vojnik organizira 23. tradicionalni turnir trojk na šolskem igrišču v Vojniku.
Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo organizira gasilsko tekmovanje za prehodni pokal KS Frankolovo in „Veseljakov piknik» v
sobota, 6. junij, ob 14. uri
graščinskem parku Frankolovo.
nedelja, 7. junij, ob 14.30
Turistično društvo Nova Cerkev organizira „Folkloro na vasi» v centru Nove Cerkve.
torek, 9. junij, ob 17. uri
Vrtec Mavrica Vojnik organizira zabavno prireditev z naslovom „Starši otrokom mavrice» pod šotorom na igrišču v Vojniku.
KO ZB za vrednote NOB Vojnik organizira 9. tradicionalni pohod po poteh spominskih obeležij v KS Vojnik. Pohod bo potekal iz Vojnika do
sobota, 13. junij, ob 8. uri
spomenika v Ivenci.
Planinsko društvo Vojnik organizira tradicionalni planinski pohod iz Uršule nad Dramljami v Vojnik. Odhod avtobusa izpred cerkve sv.
nedelja, 14. junij ob 7. uri
Jerneja v Vojniku.
Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik organizira streljanje z malokalibrsko puško na strelišču v Doliču. Sodelujejo strelska društva
nedelja, 14. junij, ob 8. uri
Vojnik, Celje, Slovenske Konjice, Špitalič, Dolič in Zreče.
nedelja, 14. junij, ob 15. uri Kulturno društvo Socka organizira kulturno prireditev z naslovom „Socka poje, pleše in igra» na grajskem dvorišču graščine v Socki.
torek, 16. junij, ob 11. uri
ZB za vrednote NOB Vojnik organizira proslavo ob spominski plošči v Arclinu.
Društvo upokojencev Vojnik organizira meddruštveno in medobčinsko tekmovanje v streljanju z zračno puško in v kegljanju s kroglo na
četrtek, 18. junij, ob 9. uri
vrvici v prostorih društva.
četrtek, 18. junij, ob 16. uri Krajevna skupnost Vojnik organizira srečanje starejših krajanov (nad 80 let) na igrišču pod šotorom v Vojniku.
Krajevna skupnost Vojnik organizira slavnostno sejo sveta KS Vojnik. Ob 19. uri sledi kulturna prireditev s podelitvijo krajevnih priznanj v
petek, 19. junij, ob 17.30
Kulturnem domu Vojnik.
Teniški klub Vojnik organizira turnir v počastitev krajevnega praznika na igrišču v Vojniku. Prijave do petka, 19. junija, na tel. št. 031 860
sobota, 20. junij, ob 9. uri
804 (Peter Počivalšek).
sobota, 20. junij, ob 9. uri
KS Vojnik organizira druženje društev iz KS Vojnik pod šotorom na igrišču v Vojniku.
sobota, 20. junij, ob 14. uri Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik organizira pokalno tekmovanje GZS za starejše gasilke in gasilce na igrišču v Vojniku.
nedelja, 21. junij, ob 14. uri Radio Celje v sodelovanju z Občino Vojnik organizira zabavno prireditev Katrca na igrišču pod šotorom v Vojniku.
nedelja, 21. junij, ob 15. uri Smučarsko društvo Vizore organizira meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih za pokal KS na skakalnici KA-13 v Vizorah.
četrtek, 25. junij, ob 8. uri
Društvo Slomškova romarska pot organizira pohod ob dnevu državnosti. Več informacij na tel. št. 041 694 621 (g. Planinšek).
Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev organizira blagoslov koles in kolesarjenje po poteh KS z zbornim mestom pred Gasilskim domom
nedelja, 28. junij, ob 8. uri
v Novi Cerkvi. Blagoslov bo vodil dekan Alojz Vicman.

JULIJ

sobota, 4. julij,
ob 8.30

Krajevna skupnost Nova Cerkev organizira slavnostno sejo sveta KS s podelitvijo krajevnih priznanj v dvorani Gasilskega doma Nova Cerkev.
Ob 9.30 KS Nova Cerkev in ZB za vrednote NOB Nova Cerkev prirejata proslavo v spomin na padle borce pri spominskem obeležju v Novi
Cerkvi. Ob 10. uri pa PGD Nova Cerkev organizira gasilsko prireditev v Novi Cerkvi s tradicionalno peko vola na žaru in revijo narodnozabavnih ansamblov. Ob 16. uri sledi hitrostno gasilsko tekmovanje; ob 19. uri pa prevzem novega gasilskega vozila GVM-1. Vozilo bosta
blagoslovila mariborski nadškof g. Alojzij Cvikl in celjski škof g. Stanislav Lipovšek. Po blagoslovu, in sicer ob 20. uri, se začne gasilska noč z
ansamblom „Pogum». Gosti večera: Natalija Verboten in velenjski trubači „Fešta band». Vse skupaj bo potekalo pod šotorom pred Gasilskim
domom v Novi Cerkvi.

sobota, 11. julij,
ob 8. uri

PGD Nova Cerkev organizira 4. tekmovanje v kuhanju golaža pod šotorom pred Gasilskim domom v Novi Cerkvi.

Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18. ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja energetsko učinkovite gradnje
oziroma adaptacije. Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po predhodni najavi na tel. št. 914 663 395 (Nikolaj Torkar).
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje organizira vsako sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva Vojnik uradne ure.
V tem času je mogoče merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja in enkrat letno holesterola v krvi. Za člane je merjenje brezplačno. Za
nečlane je prispevek 5 EUR (zajema vse tri meritve).
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