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Glasilo Občine Vojnik

Glasilo občine Vojnik

Prispevke s fotografijami, navedbo avtorja in tel. številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do 24. avgusta 2015, v tiskani in po
možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po e-pošti na
naslov: ogledalo@vojnik.si.
(Izid 107. številke bo v četrtek, 10. septembra 2015.)
Članke, prejete po 24. avgustu, 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: Prijeten vhod v KAMRICO V Vojniku
Foto: Jurij Vovk
Prelom in priprava za tisk: grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.

Beseda urednika
Spoštovane bralke in cenjeni bralci Ogledala!
Poletje je pred nami. Nastopil je
čas dopustov in počitnic, ki smo
si ga zaslužili bodisi z delom bodisi z učenjem. To je obdobje, ko
si oddahnemo, se odpočijemo in
naberemo novih moči za jesen.
Kljub temu se bo čez poletje marsikaj dogajalo, saj naša društva,
lokalne skupnosti in posamezniki ne bodo mirovali. Po napovedniku prireditev, ki je na zadnji strani glasila, kaže na
dogajanja, ki jih ne smemo zamuditi. S svojo udeležbo
bomo poplačali njihov trud.
Želel bi vas opozoriti, da si ogledate javne razpise, objavljene v uradnem delu glasila, in članke o delu društev, občinske uprave ter o naših šolarjih in športnikih.
Vsak bo našel nekaj zase.
Tudi na področju urejanja Ogledala je prišel čas, ko je
treba narediti zamenjavo urednika. Skoraj sedem let že
urejam naše glasilo in upam, da smo dosegli kvaliteten
nivo tako po vsebini kot po obliki. Takega izdelka me ni
strah dati novemu uredniku v roke. Seveda smo to dosegli s pomočjo vas, dragi pisci, ki ste s svojimi prispevki bogatili vsebino, in člani uredniškega odbora, ki ste
bili vztrajni, dosledni in ustvarjalni. Hvala vam.


Še zadnjič kot vaš urednik, Jure Vovk
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Županova beseda
Delo nas osvobaja treh velikih nadlog:
dolgočasja, pregrehe in pomanjkanja.
(Voltaire)

Branko Petre, župan

Mimo je slabega pol leta in želel bi vam dati informacijo o tem, kaj se dogaja v naši občini na področju investicij oz. kakšen je načrt zanje do konca leta 2015.
• Sanacija plazu pod gradom Lemberg: izveden je
ukrep zaščite poškodovanih ograj, za sanacijo plazu na
izvoru pa je bil objavljen javni razpis. Izbrani izvajalec
je EHO Ljubljana. Vrednost del je približno 230.000 €,
od tega zagotavlja proračun Občine Vojnik približno
45.000 €, drugo pa Ministrstvo za okolje in prostor.
Dela se bodo predvidoma začela v tem mesecu.
• Kanalizacija Frankolovo II: v teku je javni razpis;
okvirna vrednost investicije je 270.000 €, deloma bo izvedena letos, deloma naslednje leto.
• Ureditev parka na Frankolovem in ceste do igrišča:
4
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zbirajo se ponudbe, vrednost investicije je približno
70.000 €.
• Pločnik v Vojniku od pokopališča do banke Celje:
objavljen je javni razpis, zbirajo se ponudbe. Vrednost
naložbe je približno 60.000 €.
• Ureditev dveh mostov na Rovškem potoku: v vrednosti 10.000 €, sredstva iz postavke »Odprava posledic
neurja«. Delo je že opravljeno.
• Asfaltiranje lokalnih cest po načrtih KS v skupni višini približno 200.000 €, priprava javnega razpisa za asfaltiranje – predvideni rok izvedbe je september/oktober.
• Kanalizacija Spodnji Arclin – odsek Vrečko: vrednost
naložbe je 30.000 €; se izvaja.
• Izgradnja vodovoda Tomaž – do odseka Kmecl:
vrednost naložbe je približno 35.000 €; se izvaja.
• Po izvedbi zaščitnih nasipov na Hudinji ob pokopališču je nastal prostor, ki ga bomo uredili za raztros pepela. Projekt se pripravlja.
• Izveden je javni razpis za vzdrževanje lokalnih cest.
Pogodba je sklenjena s podjetjem Gradnje Boštanj in
podizvajalcem Gradnje Marguč. Sedaj bo lahko stekla
tudi sanacija poškodovanih cest in bankin.
Investicije, ki se izvajajo v občini, a niso financirane iz
našega proračuna, so naslednje:
•Protipoplavni ukrepi (Hudinja):
a) Zaključuje se odsek do pokopališča.
b) Izvaja se gradnja nasipov v Spodnjem Arclinu.
c) Še vedno se borimo za ureditev povezave med suhim zadrževalnikom Tomaž in strugo Hudinje.
•VO-KA izvaja iz sredstev najemnine izgradnjo vodnega zajetja Beli Potok v vrednosti približno 300.000 €,
nadgradnjo ČN Škofja vas (pribl. 100.000 €) ter sanacijo vodovodnih omrežij v Vojniku in na Frankolovem.
•ARSO je v sklopu rednih vzdrževalnih del saniral en
odsek Rovškega potoka. Glede na potrebe žal bistveno
premalo.
Pri financiranju investicij se srečujemo najprej s težavo, da ni novih razpisov. Država je sredstva 23. člena zmanjšala s 6 odstotkov na samo 1 odstotek v letu
2015 (samo 45.000 €). Kar pa je najslabše, občina se
ne bo mogla več sama prijaviti v program za sredstva
kohezije (to je bil najpomembnejši vir sredstev iz EU)
– za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Ostane nam samo, da s sredstvi, ki jih imamo, dosežemo
čim več.
V maju smo imeli 6. sejo OS, na kateri smo obravna-

od 17. junija do 17. julija. V juliju bo organizirana tudi
javna razprava. Pričakujemo, da bomo postopek dokončali v letošnjem letu.
Prejeli smo tudi priznanje »Prostovoljstvu prijazno
mesto«, za kar gre zahvala članom društev – za nesebično delo na področju prostovoljstva.
V teh mesecih praznujejo tudi vse naše krajevne
skupnosti. Frankolovo v maju, Vojnik v juniju in Nova
Cerkev na začetku julija. Vsem vam, krajanom, iskreno
čestitam ob prazniku in vas seveda vabim, da se udeležite prireditev, ki bodo organizirane v ta namen.
Želim vam čim lepši čas dopustov.


Vaš župan

Podpisan pomemben dogovor
Občina Vojnik podpisala dogovor o izvajanju
projekta »Občina po meri invalidov«

Začrtane aktivnosti iz Akcijskega načrta 2014–2017
Občine Vojnik v okviru projekta »Občina po meri invalidov« se nadaljujejo v letu 2015. V aprilu so Občino Vojnik obiskali tudi člani projektnega sveta Zveze
delovnih invalidov Slovenije. Branko Petre (župan Občine Vojnik), Dragica Mirnik Amon (predsednica Zveze
delovnih invalidov Celje) in Drago Novak (predsednik
Zveze delovnih invalidov Slovenije) so 22. aprila podpisali dogovor o vključitvi Občine Vojnik v izvajanje projekta za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.
Na sestanku so bili prisotni člani projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije, župan Občine
Vojnik, člani Sveta za invalide Občine Vojnik, člani invalidskih organizacij in predstavniki občinske uprave. Vsi udeleženi akterji pri pripravi Akcijskega načrta
2014–2017 Občine Vojnik so predstavili že izvedene
aktivnosti in sodelovanje, ki se je vzpostavilo med invalidskimi organizacijami. Vsak je prispeval kamenček
v mozaik za uresničevanje enakih možnosti ne samo za
invalide, temveč za vse občane. Da bodo vsi imeli enake možnosti v domačem kraju, je bil skupni cilj vseh.
Župan Branko Petre je poudaril, da je projekt pomemben doprinos v vojniški občini, saj predvsem obvešča
ljudi o primernem odnosu do vseh in upoštevanju različnosti potreb, ki jih imajo občani. Povedal je, da njemu bolj kot listina pomeni dobrobit vseh občanov,
zato se bo še naprej trudil, da bo občina vsem zagotavljala enake možnosti in bo vsem dostopna za različne storitve. Spomnimo naj, da je Občina Vojnik skupaj
z župnijama Vojnik in Nova Cerkev v preteklih mesecih financirala nakup in montažo indukcijskih zank v
cerkvah v Vojniku in Novi Cerkvi. V letošnjem letu pa je
v načrtu tudi ureditev nekaterih klančin, ki bodo olaj-

Sestanek članov projektnega sveta ZDIS

šale dostop za invalide na vozičkih in mamice z vozički.
Člani projektnega sveta so pozdravili že izvedene aktivnosti, navdušeni pa so bili tudi nad sodelovanjem
invalidskih organizacij z Občino Vojnik. Povedali so, da
takšne povezanosti, kot so jo zasledili v Vojniku, v nekaterih mestih ne dosežejo nikoli, zato se veselijo prihodnjega snidenja.


Jasmina Jakopič, koordinatorka
Spremembe uradnih ur v krajevnih skupnostih
URADNE URE OD 1. 5. 2015:
KS FRANKOLOVO
Ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 14.00 do 16.30
Četrtek od 8.00 do 11.00
KS NOVA CERKEV
Torek od 8.00 do 11.00
Sreda od 8.00 do 11.00 in od 14.00 do 16.30
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vali poročilo policije in občinskega redarstva. Ocena je,
da se varnostna situacija zadnjih nekaj let ni poslabšala, ne pa tudi pomembneje izboljšala. Opaža pa se povečanje kršenja reda pri vožnji z motorji po peš poteh,
zato apeliram na lastnike motorjev, da jih uporabljajo
na ustrezen način, ki ne moti drugih.
Izvedli smo razpise za društva s področja kulture,
športa, v teku pa so razpisi za preostala društva in kmetijstvo. Za razpis s področja kmetijstva je bilo treba izdelati nov pravilnik, ki smo ga potrdili na seji OS. Razpis bo zdaj mogoč.
Podpisana je listina o nameri občine za pridobitev naslova »Občina po meri invalidov«; izvajamo dejavnosti
po programu in verjamemo, da bomo jeseni dobili ta
naslov.
Pripravlja se javna razgrnitev OPN-ja, ki bo potekala

GOSPODARSTVO

V Kamrico po praktična znanja,
zdravje in druženje

Medgeneracijski center Vojnik deluje v sklopu enote
socialnega podjetja CPU Vojnik. V njem se srečujejo,
družijo in ustvarjajo različne generacije, ki si vse leto
izmenjujejo različna znanja s področij vseživljenjskega
učenja, medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti
in prostovoljstva.
NOVOSTI V KAMRICI
VZPOSTAVITEV VRTNEGA KOTIČKA – UČNEGA POLIGONA
Obiskovalci »Kamrice« si lahko že sedaj izmenjujejo
semena, kar prispeva k praktičnemu izobraževanju na
področju samooskrbe in trajnostnega razvoja, kjer je
poudarek na pridobivanju lastnih izkušenj. Sedaj želimo narediti korak naprej, in sicer vzpostaviti kotiček za
samooskrbo, vrtni kotiček – učni poligon, ki bi vključeval dve visoki gredi. Obiskovalci se bodo lahko ob upoštevanju permakulture naučili sami pridelati hrano in

tako neposredno vplivati na višjo stopnjo samooskrbe.
Seznanili se bodo tudi z najnovejšimi tehnikami varovanja okolja, kar neposredno prispeva k večji kakovosti
življenja.
Primarni namen je, da obiskovalci in predvsem mladi
na izkustveni način spoznajo samooskrbo na področju
pridelave zdrave hrane in možnosti zelenega podjetništva. Programi izkustvenega učenja z uporabo visokih gred so namenjeni različnim starostnim skupinam
(od otrok do starejših).
Za otroke bomo ob učnih gredah organizirali rojstnodnevne zabave, poletne ustvarjalne delavnice,
prav tako pa bo mini učni poligon na voljo za šolske
oglede, kjer bodo učenci v praksi spoznali različne
vrtnine, zelišča in njihovo uporabo v vsakdanjem življenju.
NOVA PONUDBA – PRODAJNI KOTIČEK Z LESENIMI IZDELKI
Za kupce smo nadgradili obstoječi program z oddelkom za les, kjer zbiramo, prenavljamo, svetujemo ob
prenovi starinskih lesenih izdelkov, dekorativnih in domačih izdelkov. Nudimo inovativne izdelke, z dodano
vrednostjo in bogato zgodovino. Organiziramo delavnice obnove manjših kosov pohištvene opreme.
AKTIVNOSTI V KAMRICI
• Predstavitev lokalnih društev
Vsako sredo med 10. in 12. uro se bodo v poletnih
mesecih predstavljala lokalna društva z namenom povezanosti različnih aktivnosti. Krajani, vabljeni!
SODELOVANJE
Kamrica sodeluje na prazniku Krajevne skupnosti Vojnik 20. junija s postavitvijo nostalgičnega kotička, kot
so ga imele naše babice. Tako boste lahko občutili nostalgijo krožnikov, ki so jih uporabljale naše babice.
Mesečno se Kamrica udeležuje sejma unikatnih izdelkov Cart v Celju, sejma retro izdelkov v Celju.

Kuharski izzivi

6
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Nataša Kveder, dipl. org. man.

V petek, 15. maja 2015, so na svečani prireditvi simpozija Slovenskega farmacevtskega društva, ki je potekala v GH Bernardin v Portorožu, podelili priznanja ob
zaključku akcije Najbolj cenjena lekarna 2015.
Rezultatov smo se zelo razveselili zaposleni v Celjskih
lekarnah, saj sta se dve naši lekarni uvrstili med prvih
deset. Še posebej smo se izida razveselili zaposleni v
Lekarni Vojnik, saj je ta zbrala zavidljivo število glasov,
kar 874, in prejela priznanje za drugo najbolj cenjeno
lekarno v Sloveniji v tem letu. Najbolj cenjena lekarna
je postala Lekarna Šentjernej z 918 glasovi, na tretje
mesto pa se je uvrstila Lekarna Domžale s 593 glasovi.
Lekarna Citycenter se je uvrstila na sedmo mesto, Lekarna Center pa na enajsto.
Zaposleni v Lekarni Vojnik smo resnično veseli tako
lepega priznanja, saj je to potrditev, da ste uporabniki
zadovoljni z delom in storitvami v naši lekarni, da delamo dobro in v pravo smer. Takšno priznanje je dokaz,
da prepoznate in cenite naše strokovno delo, ustrežljivost, prijaznost, urejenost lekarne, da zadovoljni odhajate iz lekarne in se tudi radi vračate. Ob tej priložnosti
bi se zaposleni v Lekarni Vojnik zahvalili za veliko zaupanje in podporo vsem, ki ste v tem natečaju glasovali
za nas. Kljub veselju, hvaležnosti in zadovoljstvu, ki ga

GOSPODARSTVO

Lekarna Vojnik druga najbolj cenjena
lekarna v Sloveniji

ob tem priznanju doživljamo, pa se zaposleni v Lekarni Vojnik zavedamo, da to priznanje pomeni velik izziv
za naprej, za še boljše strokovno delo in uresničevanje
farmacevtskega poslanstva. Želimo si, da bi še naprej
radi prihajali v našo lekarno in se iz nje zadovoljni vračali domov.
Vodja lekarne Barbara Pangeršič, mag. farm., in kolektiv Lekarne Vojnik

Mateja Kadilnik
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Iz tretjega »štuka« na kmečko dvorišče
Greta je skupaj z možem kmetijo Župnek spremenila
v zanimivo učno kmetijo, na kateri ob kopici živali še
posebej uživajo otroci.
Od vseh turističnih kmetij, ki jim imamo v občini, je
kmetija Župnek najbližja centru Vojnika, hkrati pa tako
zelo skrita, da jo je težko opaziti. Večina od nas se vsak
dan vozi skorajda mimo nje, pa tega sploh ne opazi.
Da se v na videz precej povsem običajni kmetiji veliko
dogaja, včasih naznanijo baloni ob glavni cesti Vojnik–
Celje. Kmetija je namreč pravcati kameleon – še ko se
pripelješ na njihovo dovozno cesto, si ne predstavljaš,
kje bi lahko imeli tako veliko živali. Ko pa mimo kmečke
hiše zaviješ na dvorišče, se ti odpre povsem nov svet ...
»Bi radi videli zajčke? Mlade imamo,« kmalu povabi
Miha, najmlajši član sedemčlanske družine. »Bi pogledali še naše konje? Pa piščančka imamo. Enega. To
morate slikati!« zagreto nadaljuje. Mamica Greta navdušenca poskuša malce umiriti, ko pa vidi, da je njegovo navdušenje padlo na plodna tla, se le nasmehne
in tudi sama pritegne. »Živalce k nam prihajajo kar po
nekem naključju. Prvega konja sva pripeljala domov
le zato, da sva ga rešila smrti. Pa nisva imela pojma o
vzreji konjev. Zajčka pravzaprav sploh nismo sami kupili. Dobili smo ga od enih iz bloka, ki so ugotovili, da
je odraslega zajčka težko imeti v stanovanju. Tudi mini
ovc nismo kupili, ljudje so jih oddali. No, pa še kaj doniranega bi se našlo,« nadaljuje. »Saj te včasih tudi kaj
razjezijo, a ko jih pogledam, kako so lepe, slaba volja

Kot pravi Greta, zgolj z učno kmetijo ne moreš preživeti.

8
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mine.«
V njihovi veliki ogradi skorajda ni živali, ki je ne bi našli. Race, ovce, golobi … Vse razen kozic. Včasih so imeli
tudi te. »Radi smo jih imeli in bi jih zagotovo imeli še
danes, če ne bi žal dobila alergije na kozjo dlako,« pojasni izjemo.
Vseeno so kozice posreden razlog, da se je Greta odločila za ureditev učne kmetije. »Najstarejša hči je kot
malčica imela vse možne bolezni na 'itis' (npr. bronhitis). Pa smo dejali, kaj če bi poskusili odpornost nadgraditi s kozjim mlekom. Iz ene, dveh smo počasi prešli na
celo čredico. Vmes je vedno v meni tlela ideja, kaj bi s
kmetijo še lahko naredili. Ko so hčerke hodile v vrtec,
so njihove skupine prihajale k nam na obisk. Takrat se
je pojavila ideja o kakšnem turizmu na kmetiji. A takrat
nisem vedela, na koga bi se obrnila, da bi mi pri tem
administrativno pomagal. Nato sem srečala Mojco Krivec in Vesno Mihelič, ki sta mi zelo pomagali. Končno
smo pred šestimi leti kmetijo tudi uradno registrirali.«
»Agrarna domiselnost«
Zdaj na svoji kmetiji družinam, skupinam otrok in
drugim ponujajo različne programe – od zgolj ogleda
kmetije, oddaje prostora za piknike do dodelanih programov ali organizacij rojstnih dni. Vsak prvi teden v
juliju pripravijo tudi tabor za otroke. Vsako leto je drugače tematsko obarvan; lani je bil zgodovinski (spoznavali so zgodovino Vojnika), letos bo bolj umetniški.

Poleg prijaznosti je namreč sinonim za kmetijo tudi
domiselnost. Greta se je že kot mlada mamica izkazala
za nadvse iznajdljivo. Ker je bilo s čredo koz precej dela,
je kar v hlev postavila stajico in vanjo dala malčke. Jasno, da se niso niti malo dolgočasili. Kadar je bilo delo
na njivi, pa je stajico prestavila ob kakšno prijetno senco ob njivi. Morda njena »agrarna domiselnost« ne bi
bila nič posebnega, če bi Greta tudi sama odraščala na
kmetiji. »Prihajam iz bloka, natančneje iz tretjega ›štuka‹, od živalic pa sem imela le papagaja in mini psa. Ko
sem odhajala sem, me je oče dvakrat vprašal, če se zavedam, kam grem. Pri možu so imeli bike, krave in pra-

GOSPODARSTVO

Tematske delavnice Greta domiselno pripravi glede na
letni čas in sestavine, ki so tisti čas prisotne v naravi.
»Kadar je več otrok, mi pri izvedbi pomagajo dekleta
Ana Lucija, Tjaša in Gloria, saj sem kar dober delodajalec,« opiše. Če pa načrte za zabavo na prostem prekriža slabo vreme, zna Greta iz bale sena narediti odličen
tobogan.

šiče, moram priznati, sem se res kar malce bala. Ampak
tega ne bi nikoli več zamenjala za življenje v mestu.«
Kot še dodaja Greta, zgolj z učno kmetijo sicer ne moreš preživeti. »Gre bolj za delo v prostem času, kar pomeni, da moraš imeti veliko veselje do njega. Lahko pa
bi vsi imeli kaj več od takšnih kmetij, če bi se znali bolj
povezovati. Z dobro kombinacijo bi obiskovalcem Vojnika lahko veliko ponudili. Primer: v Sorževem mlinu
bi si ogledali mlin, nato bi se ustavili pri nas, na kosilo
pa bi na primer odšli na kmetijo Slemenšek. Vmes bi si
lahko pogledali še druge znamenitosti kraja in se šele
proti večeru polni lepih vtisov vrnili domov.« Ideja, ki bi
jo bilo dobro »zagrabiti«, kajne.

Rozmari Petek

Foto: Rozmari Petek
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Ingso biro
»Arhitektura je umetnost oblikovanja prostora, je
svet v malem, ki ne pozna meja. Menim, da je umetnost povezati notranji in zunanji svet, ga oblikovati
glede na funkcionalnost, udobnost, estetskost in energetsko učinkovitost.«
Erna Ternovšek Kolar je študij arhitekture, ki je kombinacija tehničnega znanja in umetnosti oziroma oblikovanja, unovčila za podjetniško idejo. Svoje znanje,
poglede in vizije bo pokazala tudi v praksi in hkrati
približala arhitekturno področje širši ciljni skupini.
Podjetje Ingso biro se ukvarja z arhitekturnim projektiranjem, svetovanjem in dizajnom. Naročnikom želimo prihraniti skrbi, čas in energijo, zato namesto njih
poskrbimo za ustrezne rešitve pri prenovi ali rekonstrukciji objektov, stanovanj, hiš, dozidav in novogradenj; poskrbimo tudi za celostno podobo projektiranja
za notranjost (interjer) in zunanjost (eksterjer) ter okolico, projektno dokumentacijo, energetske sanacije,
prenovo zapuščenih lokalov v središču mesta; svetujemo mladim pri nakupu in opremi stanovanja ter jim
tako s pravo idejo in inovativnim pristopom preoblikujemo ali na novo oblikujemo njihov življenjski prostor. Naša storitev bo temeljila na celostnem paketu, od
idejne zasnove do prikaza končne podobe – vizualizacije.
Izkoristila bom tudi znanje s področja grafičnega
oblikovanja, in sicer za izdelave celostnih grafičnih podob, priprave tiskovin ter dizajna za osebno in poslovno rabo. Ker sem že iz mladosti vpletena v svet dekoracije in aranžerstva, bom nadaljevala družinsko tradicijo
in tako nudila tudi celostno podobo od izdelave vabil,
dekoracije in cvetja za posebne priložnosti, kot so poroke, birme, poslovni dogodki itn.
Izziv mi predstavlja ponovna uporaba oziroma prenova obstoječega stavbnega fonda – na primer ogromnih stanovanjskih hiš, zidanih za več generacij, namesto gradnje vedno novih naselij sredi zelenih oaz.
Svoje izkušnje želim v prvi vrsti deliti z mladimi, ki se
prvič soočajo s stanovanjsko problematiko. Vedno več
mladih je brezposelnih in tako finančno odvisnih, a
imajo željo po lastnem domu. Med vrstniki lahko opazim, da se jih večina odloča za prenovo oz. dozidavo
hiše pri starših, le redki si lahko privoščijo lastno stanovanje. Zato želim, da bi čim bolje izkoristili dano kvadraturo, upoštevali funkcionalnost in pravilen izbor
materialov, hkrati pa upoštevati lastne želje in združili
udobje, lepoto in uporabnost.
Seveda bom svoje znanje in izkušnje z veseljem nudila tudi lastnikom starejših potratnih nepremičnin, ki
potrebujejo energetsko prenovo – potreba po menjavi stavbnega pohištva, izboljšanju stavbnega ovoja. Na
tem mestu lahko omenim, da je smiselno izdelati tudi
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barvno študijo za fasado in s tem upoštevati smiselno
vkomponiranje v podeželsko ali mestno okolje.
Glede na to, da je trg poln konkurence, vidim sama
prednost predvsem v pestrosti ponudbe, fleksibilnosti in upoštevanju okoljskega vrednotenja načrtovane
prenove stanovanjskih stavb, ki se odraža predvsem v
uporabi okolju prijaznih gradbenih materialov in teh-

nologij. Želim upoštevati lokalne materiale in ohranjati
kulturno identiteto ter jo združiti s pridihom modernega. Tako bo novo v kontekstu s starim, hkrati pa ne
bo posnemalo starega, ampak staro sprejme novo in
novo spoštuje staro. Mladi, ki se podajamo na svojo
poslovno pot, imamo nekoliko manj referenc in tudi
slog arhitekture še ni povsem določen, zato se lažje
prilagodimo specifičnim zahtevam in potrebam posameznika kot uveljavljeni arhitekturni biroji, ki delajo že
v svojem prepoznavnem slogu.
Pri arhitekturnem svetovanju je treba prepoznati
želje in potrebe naročnikov, pomemben je njihov življenjski slog, navade, njihov stil. Ključen je individualen pogovor z vsakim naročnikom, narediti je potrebno njegovo osebnostno analizo potreb, želja in navad.
Če iščete nove ideje za prenovo stanovanja, hiše ali
poslovnega prostora, si želite nove sanjske hiše oziroma potrebujete neskončno mero idej, ki bodo vaše
sanje ponesle v realnost, izberite INGSO BIRO. Zagotavljamo vam celostno arhitekturno projektiranje (od
ideje do končne podobe), svetovanje ter oblikovanje
oz. dizajn tiskovin za osebno in poslovno rabo.
INGSO BIRO je neskončna mera idej! Lahko me pokličete na tel. št. 031 234 816. Najdete me tudi na Facebooku ali pa mi pišite na e-naslov ingsobiro@gmail.com.



Erna Ternovšek
Slika: Erna Ternovšek

Jordanski študent, ki bi moral na študij na Švedsko,
odpira v Vojniku diagnostični center

Samoplačniška zobozdravstvena ambulanta
Želja po širjenju dejavnosti, omogočanje hitrega in
kvalitetnega dostopa do zobozdravstvenih storitev so
botrovali ideji, ki se je uresničila leta 2012, ko je v Vojniku na Celjski cesti 26 v prvem nadstropju odprl zasebno samoplačniško zdravstveno ambulanto.
Idej nikoli ne zmanjka
Raid Wahibi takole opiše, zakaj se je odločil za širjenje
dejavnosti:
»Čakalne dobe so dolge, zato se veliko ljudi odloča
za samoplačniške preglede, saj si s tem skrajšajo čakalne dobe. Zato sem v decembru leta 2013 Mladenu
Malinarju, dr. med., specialistu radiologu, strokovnjaku
na področju ultrazvočnih preiskav, predstavil svojo zamisel, da bi poleg zasebne samoplačniške zobozdravstvene ambulante v Vojniku razširil zdravstveno dejavnost, saj imam na razpolago dovolj prostora, velik
parkirni prostor.
Začel sem pripravljati dokumentacijo. Ker pa se je zavleklo z izdajo nekaterih dokumentov, smo za potrebe
samoplačniške ultrazvočne ambulante uredili prostore v prvem nadstropju, kjer Mladen Malinar, dr. med.,
po predhodnem naročanju (051 690 690) opravlja preventivne preglede trebušnih organov, dojk, pazduh,
testisov.

Vse skupaj se je začelo zaradi zamujenega roka
Raid Wahibi je želel študirati medicino na Švedskem,
ker pa je zamudil rok za oddajo papirjev, mu je očetov
prijatelj predlagal, da bi šel študirat v Jugoslavijo. Ideja
o študiju v bivši Jugoslaviji je vse presenetila, a je kljub
temu sprejel odločitev, ki je ne obžaluje.
Svojo pot do želenega poklica – postati zdravnik – je
tako zaradi spleta okoliščin začel v Zagrebu, kjer se je
najprej učil jezika, nato ga je pot vodila na študij v Banja Luko, kjer je končal štiri letnike medicine, nadaljevanje študija mu je preprečila vojna v Bosni, zato se je
vrnil v Zagreb, kjer se je vpisal v drugi letnik stomatologije. Po zaključenem študiju ga je ljubezen do Diane,
ki je prav tako študirala stomatologijo v Zagrebu, pripeljala v Vojnik, kjer sta si ustvarila družino. Za Vojnik
pravi, da je tu njegov dom, čeprav se vedno z velikim
veseljem vrača tudi v rodno Jordanijo, kjer so njegove
korenine, starši in sestre.

Dr. Raid Wahibi in dr. Mladen Malinar

Želimo pa si, da čim prej pridobimo ustrezno dovoljenja, saj načrtujemo otvoritev še dveh ambulant, namenjenih kardiološkim in urološkim preiskavam ter laserski protibolečinski terapiji, kjer bo zaposlen fiziater
in fizioterapevt.«


Lidija Eler Jazbinšek
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V Vojniku imamo
diagnostični center

Prihod v Slovenijo – novi izzivi za mladega Jordanca
Ljubezen in vztrajno iskanje zaposlitve sta pri mladem
zobozdravniku kljub marsikateri oviri obrodili sadove.
Kot tujec je v veliki želji po opravljanju zobozdravniškega poklica dobil volontersko pripravništvo v zdravstvenem domu v Celju, po strokovnem izpitu pa vse
do leta 2001 opravljal javno službo. Decembra 2001 je
postal zasebni zobozdravnik s koncesijo.

GOSPODARSTVO

Mercatorjev dan
sosedov
Mercator je kot najboljši sosed 26. maja pripravil
vseslovensko sosedsko druženje »Živijo, sosed!«. V svoje živilske trgovine po vsej Sloveniji (skupaj kar 481) so
povabili okoliške krajane, da se pridružijo in soustvarijo praznik sosedov. Društva so prispevala prikaz svojih dejavnosti, nastope pevcev in plesalcev, na obisk so
prišli okoliški vrtci in šole, gasilci so pokazali svoje veščine, številni krajani so se prišli zahvalit svojim sosedom. Največkrat so izrazili željo, da sosedsko druženje
postane tradicionalno.
Konec maja praznujejo v številnih evropskih državah,
pa tudi drugje po svetu dan sosedov. Takrat priredijo
sosedska srečanja in številne dejavnosti za povezovanje in boljše sobivanje v lokalnem okolju, skratka za
lepše življenje s sosedi. Ker si v Mercatorju želijo biti
najboljši sosed svojim kupcem in ker so njihove trgovine mnogim najbližje, oddaljene v povprečju le 500
korakov, so se odločili, da prevzamejo pobudo in priredijo praznik sosedov »Živijo, sosed!«. Vsaka Mercatorjeva trgovina je povabila neposredne sosede, vrtce
in društva, ki so sodelovali v njihovi akciji »Radi delamo dobro«, in vse, ki so se želeli pridružiti in soustvariti sosedsko srečanje. Na priložnostnih prireditvah pred
mnogimi Mercatorjevimi trgovinami je bilo tako zelo
živahno.

Podelitev donacije PGD Vojnik

V prodajalni Market Vojnik so tako kot v številnih drugih Mercatorjevih trgovinah dan sosedov izkoristili
tudi kot priložnost, da podelijo donacije v aprilski akciji
»Radi delamo dobro«. V tej akciji je Mercator za projekte, pomembne za sto lokalnih skupnosti po vsej Sloveniji, doniral skupaj 130.000 evrov. Društva, ki so prejela
največ glasov kupcev, so prejela donacijo 1000 evrov,
drugo- in tretjeuvrščena društva pa darilni bon. Vsi
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Prireditev pred Mercatorjevo trgovino v Vojniku

bodo sredstva porabili za svoje dejavnosti in projekte,
pomembne za vso lokalno skupnost.
V Mercatorju so torej na ta dan želeli na različne načine spodbuditi razmišljanje o sosedih in pomenu dobrososedskih odnosov ter se sosedom vseh naših trgovin zahvaliti. Verjamemo, da bo prav zaradi dobrih
sosedov letošnje sosedsko druženje prvo od številnih
in da bo praznovanje »Živijo, sosed!« postalo tradicionalno.



Helena Slemenjak
Foto: Jure Vovk

Pomembno za
vinogradnike

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas seznanja z odločitvami, stališči in mnenji, ki jih je danes
sprejela Evropska komisija.
Evropska komisija je danes objavila nova pravila EU
o novem sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte, ki
omogočajo omejeno širjenje vinorodne površine EU
na letni ravni. Pravila določajo, kako bi morale države
članice na nacionalni ravni upravljati sistem brezplačnih in neprenosljivih dovoljenj za zasaditve. Prav tako
opredeljujejo zaščitni mehanizem za nove nasade. Dovoljenja omogočajo državam članicam 1-odstotno širitev vinogradniške površine na leto. Vendar pa lahko
države članice ob ustrezni utemeljitvi omejijo širitev




Oddelek za odnose z javnostmi
Tjaša Petročnik

Zaprtje Krajevnega urada
Vojnik v času počitnic in
dopustov
Upravna enota Celje nas je obvestila, da je večletna analiza obsega dela in frekvence obiskov strank
na Krajevnem uradu Vojnik – tako v času poletnih
počitnic kot v času krajših enotedenskih počitnic
med šolskim letom (zimske, prvomajske, krompirjeve in božično-novoletne počitnice) – pokazala, da
v navedenih obdobjih zelo malo strank potrebuje
upravne storitve na Krajevnem uradu.
Glede na navedeno in ob upoštevanju bistveno
zmanjšanega števila zaposlenih na Upravni enoti Celje nas obveščajo, da bo Krajevni urad Vojnik
zaprt v času od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015.
V nujnih primerih lahko pokličete na telefon: 03
4265 306.
Prosijo za razumevanje.

Nova vodomerna postaja na Hudinji
Ob reki Hudinji (med Polžami in Novo Cerkvijo) je
zrasla nova vodomerna postaja. Staro, dotrajano in za
današnji čas neuporabno letev je zamenjal sodoben
objekt. Vsi, ki poznamo reko Hudinjo, vemo, da je njena pretočnost pomembna za varnost ljudi in premoženja na poplavnem področju.
Agencija Republike Slovenije za okolje je s pomočjo evropskih sredstev po Sloveniji postavila 250 podobnih vodomernih postaj. Statistika vrednosti višine
vode je pomembna pri načrtovanju in izvajanju protipoplavne zaščite v okolju. V Polžah je doslej odčitaval
in sporočal podatke o višini vode Oton Samec. Po priključitvi nove postaje bo zaradi njene sodobne opreme mogoče v vsakem trenutku preveriti višino vode v
reki na spletu ali pametnem telefonu. Menim, da bodo
tako pridobljeni podatki ob poplavah v pomoč gasilcem in prebivalcem ob reki. Vendar sodobna tehnika
še vedno potrebuje nadzor, ki ga bo tudi v prihodnje
izvajal gospod Samec.



Lea Sreš
Foto: Lea Sreš

www.mojaobcina.si/vojnik

Vodomerna postaja

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

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

13

GOSPODARSTVO

površin na nacionalni ali regionalni ravni ali za območja z geografsko označbo ali brez nje. Pravila pojasnjujejo tudi prehod s sedanjega sistema na nov sistem in
način za spremembo veljavnih pravic do zasaditve v
dovoljenja. Pravice iz rezerve, ki se proizvajalcem ne
odobrijo do konca leta 2015, bodo po tem datumu
prenehale obstajati.
Kljub povečanju evropskega izvoza v tretje države od leta 2008 in boljši trgovinski bilanci EU še naprej izgublja tržni delež na svetovnem trgu. Poleg tega
naj bi skupna potrošnja na svetovni ravni do leta 2025
naraščala, v EU pa upadala. Ta tržni trend torej kaže,
da bo vinski sektor EU v prihodnost vse bolj odvisen
od izvoza. Novi sistem se bo uporabljal od 1. januarja 2016 in bo nadomestil prehodno ureditev pravic do
zasaditve. Pravila so že potrdile tako države članice kot
Evropski parlament.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4752_en.htm

LOKALNA SKUPNOST

Sanacija Lemberga najverjetneje že poleti
Po končani celoviti sanaciji bo pobočje zamreženo,
Lemberžani pa bodo lahko končno povsem mirno spali.
Če bodo aktivnosti potekale tako, kot so začrtane, bodo Lemberžani, ki stanujejo pod gradom, v rekordnem času dobili celovito zaščito. Dogodki, ki so jih
23. februarja letos vrgli iz postelje in na moč prestrašili, se tako ne bodo nikoli več ponovili. Vodstvu občine je namreč uspelo dobiti ustno zagotovilo države,
natančneje okoljskega ministrstva, da bo zagotovilo
potrebna sredstva za celovito sanacijo strmine pod
gradom (predvideni znesek sanacije brez davka znaša
200 tisoč evrov), ki te dni še nevarno zeva proti naselju,
pripadajoči davek v višini približno 45 tisoč evrov pa
bo najverjetneje poravnal vojniški proračun. Razen, če
jim bo uspelo tudi za ta del najti nepovratna sredstva.
Kot je znano, je občina sicer takoj po dogodku naselje zaščitila z namestitvijo dodatnih, tako rekoč dvojnih ograj, kar jo je stalo blizu 30 tisoč evrov. S tem so
bistveno izboljšali varnost krajanov, kljub vsemu pa so
omenjene zaščite le kurativa, ne pa preventiva. »Dolgoročna rešitev je takšna, da padanje preprečimo, ne
pa da le spodaj varujemo območje. S tem ko smo obenem ograje še dvignili, smo preprečili možnost, da bi
kakšna odkrušena skala treščila v spodaj ležeče hiše.
Ne moremo pa sami zagotoviti, da do krušenja oziroma valjenja skal po dolini sploh ne bi prišlo,« pojasnjuje župan.
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Poleg namestitve dodatnih ograj je občina v vmesnem času naročila projekte ter po javnem razpisu izbrala že izvajalca. Dela bo opravilo podjetje Eho iz Ljubljane, ki ima na omenjenem področju veliko referenc.
Vso dokumentacijo, vključno s podatki o izbranem izvajalcu, so že posredovali Ministrstvu za okolje in prostor. »Ustno zagotovilo, da bo država projekt financirala
iz rezerv, imamo. Zdaj čakamo le še na pisno potrditev,
nato pa lahko začnemo z deli. Če nam to uspe dobiti do konca meseca (maja, op. p.), bi lahko čez poletje
dela bila že končana,« napoveduje Petre.
Sanacija bo potekala nekako takole: podjetje Eho bo
najprej zaščitilo celotno področje, nato pa bo sprožilo
delno krušenje tistega dela skale, ki domačinom še ne
dovoljuje najbolj mirnega spanca. Torej dela, ki je videti najbolj nevaren, nihče drug pa si ga v vmesnem času
ni upal sprožiti, temveč so raje čakali in upali, da del
zdrži do sanacije. Nato bo nevarni, previsni del pozidalo, v končni fazi pa bo celotno pobočje nad naseljem
zamrežilo. Natančneje, v skalo bo vstavilo sidra, na katera bodo napeli mrežo ter jo dodatno fiksirali. »To bo
dolgoročna rešitev. Edino, za kar bomo še morali poskrbeti, bodo redna vzdrževanja, ki pa so predvidena na
vsakih pet do deset let,« je še pojasnil župan.



Rozmari Petek
Fotot: Rozmari Petek

Izgradnja vodovoda
Sv. Tomaž – odsek
Kmecl

Projekt »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju
Savinje – lokalni ukrepi« je prva faza celovitega urejanja poplavne varnosti
Na področju občine Vojnik so protipoplavni ukrepi
zaključeni na območju pokopališča (razen prestavitve
elektrovoda, kar bo narejeno v naslednjih dneh). Prav
tako so dela zaključena na območju zadrževalnikov Tomaž 1 in 2.

Skladno s konceptom razvoja vodooskrbe izvaja Občina Vojnik širitev javnega vodovodnega sistema na
območju Svetega Tomaža nad Vojnikom. Primarni vod
Sv. Tomaž je že zgrajen, prav tako sekundarni vod, odsek Zeme.
Vodovod Sv. Tomaž – odsek Kmecl je sekundarni cevovod, ki bo povezal območje Kmecl, predstavlja območje sedmih stanovanjskih objektov v tlačni
coni, ki se bo z vodo oskrbovala iz vodohrana Sv. Tomaž (VH7.5m3). Zaselek Kmecl ima značilno razpršeno
gradnjo in zaradi tega dejstva, da tudi vodovod, na katerega je projektiran cevovod, ni dimenzioniran za gašenje požara, ampak samo za sanitarno oskrbo z vodo
tega območja. Trasa cevovoda (PE100 DN63 PN16) v
dolžini 329 metrov v celoti poteka po obstoječi makadamski poti.

Inundacija (Arclin)

Za celovito poplavno varnost naselij Vojnik in Arclin
so v tej fazi predvidena še nadaljevalna dela v Arclinu
do meje z Mestno občino Celje in sanacija meteornega
kanala v centru Vojnika. Dokumentacija je še v postopku pregleda oz. potrditve. Pogodbe za odkupe zemljišč
in služnosti so s strani lastnikov podpisane. Investitor
pa jih bo podpisal, ko bo potrjena tudi druga dokumentacija, potrebna za začetek del. Dela se bodo predvidoma opravljala v poletnih mesecih – takoj ko bodo
pridobljena vsa upravna dovoljenja. Lastniki zemljišč
bodo pred začetkom del tudi obveščeni.


Jelka Gregorc

www.mojaobcina.si/vojnik

Potencialni hišni priključki se bodo lahko po končani
izgradnji izvedli na osnovi soglasja upravljavca vodovoda (VO-KA Celje) kjerkoli na cevovodu, z objemnimi
priključki z drznimi zasuni po pridobitvi uporabnega
dovoljenja za načrtovani objekt. Dela bodo končana
predvidoma do konca julija 2015. Skupna vrednost izvedbe znaša 35.592,27 evra, financirano iz občinskega
proračuna.


Boštjan Švab
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Izvajanje protipoplavnih ukrepov
v občini Vojnik

LOKALNA SKUPNOST

Iz krajevne skupnosti Nova Cerkev
Gasilsko društvo je izvedlo zahtevno tekmovanje
v spajanju sesalnega voda in se visokim gostom iz
evropskih in slovenskih gasilskih vrst predstavilo kot
dober organizator.
Čeprav smo že v pozni pomladi, je prav, da se ozremo na opravljeno delo zimske službe, ki bo aktualno v
prihodnji zimi. Predsednik KS Nova Cerkev Slavko Jezernik ugotavlja, da so zadolženi za čiščenje cest svoje delo korektno opravili in na krajevnih cestah ni bilo
posebnih težav. Hvala za opravljeno delo, krajanom
pa želimo sporočiti, da je pri razporeditvi čiščenja cest
potrebna strpnost, saj je nemogoče vse ceste istočasno očistiti (splužiti in posuti). Hvala za razumevanje.
Nova Cerkev je znana po vsakoletnem postavljanju
dveh mlajev ob prazniku dela. Člani Prostovoljnega
gasilskega društva so mlaja zaradi njune višine (36 metrov) postavili s pomočjo avtodvigala. Mlaja so podarili Marjan Ifko, Andreja Štimulak in Iztok Zagrušovcem.
Vrhove je podaril Drago Goričan, vence in kite pa sta
spletla Mira in Jože Štokovnik. Vsem, ki so sodelovali
pri spravilu mlajev in pripravi za postavitev, se iskreno
zahvaljujem.
Ob prazniku sv. Florjana je bila pred kapelico gasilskega doma sv. maša v čast preminulim in še živečim
gasilcem. Mašo je daroval dekan Alojz Vicman, sodeloval je bogoslovec Gregor Majcen, za petje pa je poskrbel Moški pevski zbor iz Nove Cerkve. Udeležili so se
je krajevni gasilci, tudi najmlajši pionir gasilec Florjan
Selčan in gasilci sosednjih društev iz občine Vojnik.
Godba na pihala se je predstavila ob svečani posvetitvi nadškofa v Mariboru, kjer so presenetili sokrajana,
gospoda Alojzija Cvikla. Predsednik godbe Slavko Je-

Utrinek s Florjanove maše

zernik mu je zaželel uspešno delo in izrazil veselje sokrajanov iz Nove Cerkve ob tem svečanem dogodku.
V marcu je bilo v vojniški telovadnici zaključno tekmovanje v spajanju sesalnega voda. Naše gasilsko društvo je dobilo organizacijo enega od najzahtevnejših
tekmovanj. Udeležili so se ga predstavnika CTIF iz Avstrije in Italije, vodja sodnikov na gasilskih olimpijadah
in vodja avstrijske gasilske olimpijske ekipe ter poveljnik slovenskih gasilcev, Franci Petek. Na tekmovanju je
sodelovalo 32 moških in 21 ženskih ekip. V moški konkurenci je odšla zmaga v Oplotnico, v ženski pa v Hajdoše. Na dogodku so sodelovali glasbeniki Godbe na
pihala Nova Cerkev in Štajerski rogisti.
Gradbena dela društvenih prostorov so na poti k zaključni fazi. Vsi zagnani prostovoljci iz Godbe na pihala,
Štajerskih rogistov, Turističnega društva, Rdečega križa
in mladi bodo imeli za delo še boljše pogoje.



Spominski posnetek z zaključnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda
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Lea Sreš in Slavko Jezernik
Foto: Boštjan Selčan

V sredini maja smo se razveselili obvestila, da je Slovenska filantropija prepoznala Občino Vojnik in prebivalce naših krajev kot zavezane različnim dejavnostim
prostovoljnega dela.
V občini deluje več kot 50 prostovoljnih društev z
več kot 3000 člani in več kot 300 aktivnimi prostovoljci. Njihovo delo je na gasilskem, kulturnem, športnem,
mladinskem, turističnem, socialnem področju zelo pomembno, saj bogati življenje naših občanov.
Občina sofinancira te dejavnosti neposredno oziroma
preko razpisov, in sicer letno (2014) okrog 290.000 €;
od tega 190.000 € za gasilstvo in 100.000 € za druga
društva. Prav tako zagotavlja prostore za redno delovanje društev. V preteklem letu smo za vsa društva organizirali tudi brezplačen seminar.

Najzaslužnejši na področju prostovoljstva so dostikrat prejemniki najvišjih občinskih priznanj. Zato so se
podelitve naziva na Slovesnem dnevu prostovoljstva
19. maja v Škofji Loki udeležili tudi trije prejemniki in
dejavni prostovoljci na različnih področjih: gospa Milena Jurgec, gospod Slavko Jezernik in gospod Jože Železnik.
Občina Vojnik bo še nadalje spodbujala občane, da
aktivno sodelujejo v prostovoljnih organizacijah. Še
posebej se bomo usmerili v mlade, starejšo populacijo in ranljive ciljne skupine ter tako omogočili še večje
medgeneracijsko sodelovanje, izmenjavo izkušenj in
znanja ter pomoč.


Mojca Skale

Prevzemniki visokega priznanja

Dnevnikova izvidnica

Vsako sredo v prilogi časnika Dnevnik - Prosti čas

Vse do 8. septembra 2015 poteka vseslovenski izbor do turistov najbolj
prijaznega kraja. Med 16 kraji se za ta naziv poteguje tudi Vojnik.

Glasujmo za Vojnik!
Glasovnica, s katero lahko oddate svoj glas, je vsako sredo objavljena v
časniku Dnevnik in na spletni strani http://izvidnica.dnevnik.si

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

17

LOKALNA SKUPNOST

Podelitev naziva
»Prostovoljstvu prijazno mesto«

LOKALNA SKUPNOST

Dva praznika složno »pod eno streho«
Na Frankolovem so sklenili in sklep izpolnili – osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku in letni koncert
Bezenškovega moškega pevskega zbora so na zadnjo
majsko soboto združili v en za kraj pomemben, lep in
dobro obiskan dogodek. Nekoliko eksotičnega pridiha je temu pridala še lokacija, krajanom zelo priljubljena Gojka, kjer cerkev zaradi lege in naravne akustike
poleg cerkvenih slovesnosti vse pogosteje gosti tudi
druge dogodke. Krajevni praznik je priložnost za analizo minulega in predstavitev načrtovanega dela v kraju. V sklopu krajevnega praznovanja se poleg osrednje
prireditve zvrsti še več lokalnih dogodkov, med pomembnejše se zagotovo uvršča še vsakoletno srečanje
starejših krajanov.
Predsednik sveta KS Frankolovo Dušan Horvat je na
slavnostni seji sveta KS in ob prisotnosti znanih imen iz
občinskega in krajevnega okolja z zadovoljstvom povzel aktivnosti v minulem letu in predstavil nekaj obetov za prihodnost. Del tega je podelil z vsemi zbranimi
na Gojki: »Frankolovčani smo s pridom uresničili rek 'V
slogi je moč' in smo zato kljub skromnejši malhi denarja v kraju marsikaj postorili. Za dobro sodelovanje
se zahvaljujem vsem krajevnim društvom in organiza-

Letošnji nagrajenci KS Frankolovo (manjka Jože Muzel)
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cijam, šoli, župniji ter posameznikom, zlasti pa današnjim prejemnikom krajevnih priznanj.« Župan občine
Vojnik Branko Petre je pritrdil složnemu delovanju in
dodal, da tudi na občinskem nivoju delujejo povezano.
Izpostavil je II. fazo izgradnje kanalizacije, ki jo občina
letos načrtuje za Frankolovo. To bo velika pridobitev za
kraj, ki pa ga bodo morali zaradi izgradnje predhodno
nekoliko »razkopati«.
Na predlog sveta krajevne skupnosti so priznanja letos prejeli:
JOŽE MUZEL za dolgoletno aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo, kjer kot gospodar
društva skrbi za gasilski dom in vso opremo. Sodeluje v vseh društvenih akcijah, posebej pri organizaciji
in pripravi gasilskih prireditev, pomaga tudi pri prireditvah drugih društev v kraju. S posredovanjem novic
krajanom o delu gasilcev skrbi za popularizacijo gasilstva. V preteklosti je bil gonilna sila pri izgradnji asfaltne ceste v Stražico.
BOJAN ŽNIDAR za dolgoletno aktivno delo v kraju,
predvsem po pevski plati. V frankolovski pevski zbor se
je vključil kot mlad fant, po krajši prekinitvi pa v njem
že četrt stoletja ponovno prepeva, tudi kot solist. Pre-

LOKALNA SKUPNOST

peval je v oktetu Jasmin, bil je član znanega okteta Petrol, član Strelskega društva Frankolovo, v sedemdesetih tudi član domačega gasilskega društva. Z delom,
dobro voljo in entuziazmom je pomagal pri uresničitvi
marsikatere ideje na Frankolovem. Je zavzet zbiralec in
poznavalec starih ur in je ustvaril pravo muzejsko zbirko teh čedalje bolj cenjenih umetnin.
ŠTEFKA POBIRK za dolgoletno aktivno delo na mnogih področjih na Frankolovem. Po poklicu šivilja je
pred leti zbrala pogum in postala ena prvih podjetnic v
našem kraju. V njeni delavnici smo lahko naročili oblačila po meri in kupovali že narejene izdelke, v uniforme
je oblekla več pevskih in drugih skupin. Njena zelo velika ljubezen je petje. Vse od osnovnošolskih let vestno
in vztrajno prepeva v cerkvenem pevskem zboru, tudi
kot psalmistka, v preteklosti je bila tajnica župnijskega
pastoralnega sveta. Z več kot 30-letnim prepevanjem v
MePZ Orfej Celje si je prislužila Gallusove značke vseh
treh žlahtnih sijajev, aktivna je tudi v Turističnem društvu Frankolovo.
Tokratno praznovanje so prepletali ubrani zvoki pevcev Moškega pevskega zbora Antona Bezenška Frankolovo pod taktirko mladega glasbenega talenta, zborovodja Matevža Pušnika. Pevci so za letni koncert
zbora naštudirali in uspešno izvedli zahteven in razgiban program. Dodatno so ga popestrile gostje, pev-

Svečana seja KS Frankolovo

ke Vokalne skupine Kolorina iz Vojnika z vodjo Emilijo
Kladnik Sorčan.
Praznični večer je minil v prijetnem vzdušju, ki se je
nadaljevalo v Gostilni Turist na Frankolovem, kjer je vse
udeležence prireditve čakalo okrepčilo, pa seveda kozarček domačega. Krajani, gostje, povabljenci, pevci in
nagrajenci smo s tem dali piko na i prazniku, pesmi,
slogi in vsemu, zaradi česar je bivanje v kraju prijetno.


Sonja Jakop

Moški pevski zbor Antona Bezenška Frankolovo z nagrajencem Bojanom Žnidarjem
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Otvoritev
pogodbene pošte
na Frankolovem
V prostorih Marketa Frankolovo je bila v ponedeljek,
4. maja 2015, odprta prva pogodbena pošta – plod sodelovanja podjetja Mercator in Pošte Slovenije.
Na ta način je zagotovljena dostopnost poštnih storitev za krajane iz bližnje in širše okolice, saj so take storitve potrebne tudi v manjših krajih. Odpiralni čas ostaja
enak, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 11.00
in od 15.00 do 18.00, ob sobotah od 7.00 do 11.00, ob
nedeljah pa poštno okence ne obratuje. Uporabnikom
je na voljo ves nabor univerzalnih poštnih storitev:
vplačila in izplačila z osebnih računov PBS in hranilnih
vlog, izročitve pošiljk, ki jih pismonošem ne bo uspelo
dostaviti, plačilni promet, prodaja znamk, ovojnic, voščilnic in virtualnih kartic za mobilne operaterje. Cene
vseh poštnih storitev na pogodbenih poštah ostajajo
enake kot na stalnih poštah.

Vsa potrebna izobraževanja in izpiti, ki so jih morale opraviti Mercatorjeve prodajalke, niso bili majhen
zalogaj. Uspešno so jih opravile z vso predanostjo do
kupcev in lokalnega okolja.
Prijazno vabljeni v Mercatorjev Market Frankolovo, ki
ostaja vaš najboljši sosed.



Helena Slemenjak
Foto: Jure Vovk

ČESTITKA
Naš krajan, dr. Marjan Hrušovar, je za svoje delovanje v občini Štore prejel najvišje občinsko priznanje,
»zlati grb občine Štore«.
Župan občine Vojnik, Branko Petre in podžupan,
Viktor Štokojnik, mu v imenu občanov za prejeto visoko odlikovanje iskreno čestitata.
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Pošta Frankolovo
Spoštovani krajani!
Vem, da marsikdo iz naše krajevne skupnosti nima
pravih informacij o zaprtju pošte na Frankolovem. Zaradi tega sem se odločil, da vam na kratko podam nekaj pomembnih podatkov in mnenj o tej problematiki.

Frankolovčani smo zelo razočarani z odločitvijo Pošte
Slovenije, ki je poštne storitve oddala pogodbeniku –
Mercatorju. Samostojno pošto smo v kraju imeli skoraj
80 let. Dolga leta smo si v kraju prizadevali za prostor,
ki bi bil primeren za pošto. Leta 2003 smo ob otvoritvi
nove trgovine Mercator doživeli tudi to, in takrat smo
bili prepričani, da bo pošta v teh prostorih poslovala
za vedno. Lastnik teh prostorov je Pošta Slovenije, zato
je odločitev o oddaji poštnih storitev pogodbeniku, ki
opravlja storitve na drugi strani stene, še bolj čudna.
Predstavniki Pošte Slovenije so nas o statusu pošte na
Frankolovem v prihodnjem obdobju obvestili v začetku leta. Sledil je sestanek na KS Frankolovo s svetniki
in vojniškim županom. Na sestanku so nam predstavili
trenutno situacijo poslovanja in vzroke za zaprtje samostojne pošte, ki so predvsem ekonomske narave in
skladni z reorganizacijo Pošte Slovenije.
Člani sveta KS Frankolovo smo se s predstavniki pošte
poskušali dogovoriti, da do te spremembe ne bi prišlo.
Povedali so, da naše mnenje ni obvezujoče za odločitev Pošte Slovenije (torej glede zaprtja naše pošte), da
v bližnji okolici že delujejo pogodbene pošte in da jih
bo v prihodnje vedno več. Lepa tolažba, ni kaj.
Prav je, da se ob tej priložnosti v imenu KS Frankolovo
in krajanov zahvalim naši Slavici, ki je več kot 30 let vodila frankolovsko pošto.
Od 4. maja pa imamo v kraju pogodbeno pošto v
Mercatorju, ki opravlja samo osnovne poštne storitve,
s katerimi krajani nismo zadovoljni. Žalostno, toda resnično. Žal odloča kapital oz. profit, na krajane obrobnih in manjših krajev pa se vedno pozablja. Pošta Frankolovo – včeraj in nikoli več.



Dušan Horvat
Predsednik Sveta KS Frankolovo

Podpisana je gradbena pogodba za izgradnjo fekalne kanalizacije v Arclinu – območje Vrečko. Območje
se nahaja na južnem delu Vojnika, in sicer zahodno od
regionalne ceste. Predviden kanal 1 predstavlja glavni
fekalni kanal, kamor se bodo priključili posamezni kanalizacijski priključki. Na fekalni kanal je predvidenih
še šest priključkov stanovanjskih hiš in morebitne novogradnje na tem območju.
Fekalne odplake stanovanjskih hiš, ki ležijo zahodno
od regionalne ceste, se bodo po predvidenem fekalnem kanalu 1 odvajale proti vzhodu na obstoječo kanalizacijo. Med jaškoma prečka kanal regionalno cesto,
odsek Višnja vas–Celje v dolžini 2,745 km. Skupna dolžina fekalnega kanala je 86,50 m, vrednost del pa znaša 29.899,19 evra. Dela bodo financirana iz občinskega
proračuna, končana pa bodo predvidoma do konca julija letos.
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Izgradnja fekalnega Sprejem mladih
kanala za območje
Arclin – Vrečko
V četrtek, 16. aprila 2015, je župan Branko Petre sprejel okrog 50 tujih študentov iz Španije, Poljske, Italije,
Turčije in Slovenije ter predstavnike gimnazije iz Slovenskih Konjic v Kulturnem domu Vojnik. Na srečanje
so bili vabljeni tudi predstavniki mladinskih društev iz
vojniške občine.

Boštjan Švab

www.mojaobcina.si/vojnik

V kratkem kulturnem programu je zaigral mladi harmonikar Niko Armič, župan je predstavil trajnostne
projekte občine in delo z mladimi (Mladim prijazna občina). Dekoracijo odra je uredil Medgeneracijski center
Vojnik, njihova direktorica Marinka Vovk in predstavnik
tujih študentov sta predstavila pomen in vlogo sodelovanja mladih iz različnih držav ter nabiranja pomembnih izkušenj. Po zaključku uradnega dela so si v Vojniku
ogledali še nizkoenergetsko telovadnico (in bili presenečeni nad odličnimi možnostmi, ki jih ponuja) in obiskali medgeneracijski center.



Mojca Skale, foto: Jure Vovk
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Mladi v vojniški občini –
povezovanje za danes in jutri
V četrtek, 21. maja 2015, je na občini Vojnik potekal
sestanek na temo aktivnosti mladih v občini. Povabljeni so bili predstavniki mladinskih društev Vojnika,
Frankolovega, Nove Cerkve, vojniškega medgeneracijskega centra, animatorjev iz vojniške župnije, skavtov
in vsi drugi, ki so dejavni na področju mladine.
Mladi se v občini dokazujejo na različnih področjih.
So člani raznovrstnih društev, v katerih pomagajo otrokom, starejšim in organizirajo prireditve. Glavno vprašanje je bilo, kako te mlade z vseh vetrov občine povezati, da bi združili znanje in ustvarjali skupaj. Razvile so
se ideje, ki dokazujejo, da se mladi lahko povežejo in se
želijo. Organizirano bo namreč poletno varstvo za otroke in delavnice na frankolovskem bazenu, kjer bodo
animatorji iz vseh društev. Jeseni pa bodo organizirane
računalniške delavnice za starejše, prav tako z mladimi
mentorji iz vseh društev.
Društva počnejo mnogo stvari. Radi bi predstavili njihovo delovanje, saj so mnoga od njih manj znana ali
pa ljudje ne vedo, s čim se ukvarjajo.
Mladinsko društvo Frankolovo povezuje mlade v kraju in njegovem širšem okolišu. Obstaja od leta 2004,
njegov trenutni predsednik je Jakob Jakop. Pripravljajo razne projekte za mladino skozi celo leto, najbolj tradicionalen pa je Rock žur. Od leta 2011 so upravljavci
letnega kopališča na Frankolovem. Vabijo vse mlade,
da se jim pridružijo pri ustvarjanju novih idej.
Mladinsko društvo Vojnik organizira različne dogodke, namenjene mladim, k sodelovanju pa vabijo vse
generacije. Njihov namen je druženje in motiviranje
mladih k aktivnemu preživljanju prostega časa.
V Vojniku deluje tudi društvo Most mladih. Ukvarjajo se z različnimi stvarmi, od gledališkega abonmaja
za otroke do 5. razreda osnovne šole, raznih ustvarjalnih delavnic, pustnega rajanja do medgeneracijskega sodelovanja z drugimi društvi v občini. Poslanstvo
društva je aktivno zapolniti prosti čas otrok in mladine.
V novoustanovljenem Medgeneracijskem centru Vojnik – Kamrica imajo različne programske aktivnosti:
delavnice šivanja, peke, zeliščarstva, osebnostnega razvoja, permakulture doma (visoke grede, poznavanje
lastnosti prsti) in še česa. Potrebujejo predvsem mlade,
ki bi bili pripravljeni pomagati pri delavnicah z otroki.
V okviru župnije Vojnik deluje animatorska skupina
zagnanih mladih, ki vsako leto pospremi birmance čez
priprave do prejema zakramenta. Letos so postali lokalna enota društva SKAM (društva Slovenske katoliške
mladine). Vsako poletje pripravijo oratorij – petdnevno druženje z osnovnošolskimi otroki. Druženje vsako
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leto obarva zgodba svetnika, s pomočjo katere se učijo krščanskih vrednot. Dneve popestrijo z delavnicami
in igrami. Pridruži pa se še kakšen skriti gost. Letos bo
oratorij potekal od 17. do 21. avgusta. Prijave že zbirajo
na spletni strani župnije.
V podobnem duhu delujejo tudi skavti Rakove Steze 1. Njihovo poslanstvo je učenje veščin preživetja v
naravi in vzgoja mladih v odgovorne državljane, ki se
znajdejo v vsaki situaciji. Srečujejo se vsak teden po
različnih starostnih skupinah. Vsako leto pripravijo zimovanja in poletne tabore. Letos praznujejo tudi 10 let
delovanja.
Mladinsko društvo Nova Cerkev je bilo ustanovljeno
leta 2012. Organizirajo od zabavnih, kulturnih, športnih in dobrodelnih dejavnosti do izobraževalnih večerov in vsestranske pomoči svojim vrstnikom in starejšim krajanom.
To je le nekaj društev, ki delujejo v občini. Dosti je
posameznikov, ki prav tako pripomorejo, da je občina
Vojnik mladim prijazna občina.
Naslednji sestanek bo 1. julija. 2015 ob 17. uri v prostorih vojniške občine. Vabimo vse, ki bi želeli sodelovati, imajo ideje za združevanje mladih in so člani kakšnega društva, ki ni bilo omenjeno, da se pridružijo
ali posredujejo svoje želje ali predloge predstavnikom
različnih društev.
Več informacij o omenjenih društvih:
• Most mladih, Simona Matko (031 878 547)
• Mladinsko društvo Frankolovo (www.facebook.
com/mdfrankolovo)
• Skavti Rakove Steze 1, Ana Hotko (040 416 267, ana.
hotko@gmail.com)
• Animatorji župnije Vojnik, Lucija Krašovec (041 444
485, animatorji.vojnik@gmail.com)
• Kamrica (031 641 937, www.facebook.com/Kamrica)
• Mladinsko društvo Nova Cerkev (www.facebook.
com/mladinskodruštvonovacerkev)
• Mladinsko društvo Vojnik (070 770 117, www.facebook.com/Mladinsko-drustvo-Vojnik, drustvomladihvojnik@gmail.com

Klara Podergajs

www.mojaobcina.si/vojnik

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

Letošnje leto prinaša pomembno obletnico; obletnico konca ene največjih tragedij človeštva; obletnico, ki
na edinstven način združuje ne le Slovence, pač pa ljudi tudi po Evropi in svetu – 70. obletnico zmage nad
fašizmom. Mnogim prireditvam, s katerimi se obeležuje t. i. obletnico miru, smo se pridružili tudi v Vojniku.
V ponedeljek, 4. maja, je bila v dvorani POŠ v Novi
Cerkvi prireditev z naslovom Pozdrav svobodi. Njen
namen ni bil le obujanje spomina, da je med vojno
čas združil ljudi različnih pogledov, saj so imeli skupno točko – aktivno se upreti okupatorju in se boriti za
človeško in nacionalno bit. Želeli smo tudi pokazati,
da smo tega sposobni še danes; da so tega sposobne
kasnejše generacije. Da tudi v našem okolju »iz roda v
rod duh išče pot«.
Skupno zavest o pomenu polpretekle zgodovine in
soodvisnosti vsakega od nas smo želeli poudariti ne le
z vsebino, pač pa tudi z nastopajočimi; na odru smo
skupaj stali učitelji in učenci, različne generacije, veliki
in majhni. Prvi je na odru nastopil otroški pevski zbor
POŠ Nova Cerkev pod vodstvom gospe Sabine Penič,
nato pa sta po instrumentalnih vložkih trobentača Andreja Beleja ter flavtistov Matica in Gašperja Marčiča
glasbeno nit razvijala ženski pevski zbor in mladinski
pevski zbor OŠ Vojnik, oba pod vodstvom gospe Emilije Kladnik Sorčan.
Vsebinsko je bila prireditev zgrajena okoli novele Edvarda Kocbeka Črna orhideja. Preplet štirih izbranih
ključnih odlomkov novele in vsebinsko povezanih pesmi je udeležencem v dvorani predstavil dilemo mnogih Slovencev in vseh drugih, ki so bili postavljeni v situacijo, ko je zgodovina zahtevala od njih dejanja, ki

so bila v nasprotju z njihovim ideološkim, verskim ali
drugim prepričanjem.
Poetično misel je povzel in nadgradil dr. Matjaž Kmecl,
podpredsednik Zveze združenja borcev za vrednote
NOB Slovenije. S svojim bogatim znanjem je filozofsko
obarvane literarne misli opredmetil in jih nadgradil z
osebnimi izkušnjami vojne. Zlasti je poudaril medvojno povezanost in solidarnost vseh Slovencev, ki so se
v zgodovinsko kritični situaciji uresničevali na različne
načine – kakor so pač najbolje znali – a vsi z istim ciljem. Slavnostni govornik je s tem reflektiral tudi današnje stanje v družbi in želel pokazati, da je treba iti preko starih nesoglasij, ki razdvajajo Slovence še danes, in
da je bolje takratni in današnji čas presojati nekoliko
širše.

Ravnateljica OŠ Vojnik je prejela visoko priznanje.

Zagotovo pa je za umetniškega organizatorja prireditve vrhunec večera podelitev zlate plakete Osnovni šoli Vojnik zaradi ohranjanja zgodovinske resnice o
NOB, spoštovanja njegovih vrednot in uspešnega sodelovanja pri uresničevanju programskih nalog Zveze. Tako OŠ Vojnik in učenci ter učitelji namreč redno
sodelujemo na spominskih prireditvah ob spominu
padlih borcev v občini Vojnik in urejanju okolja spomenikov, ohranjamo spomin in vrednote skozi vzgojno-izobraževalni proces …
Prireditev je potekala v prijetnem vzdušju, ki so ga s
svojo prisotnostjo nadgradili praporščaki, in bo kljub
prenekateremu praznemu stolu v dvorani po besedah
obiskovalcev še dolgo ostala v prijetnem spominu.

Dr. Matjaž Kmecl, slavnostni govornik




Gregor Palčnik
Foto: Jure Vovk
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Leto pomembne obletnice – 70 let svobode
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Bezenškov
literarni večer
Prosvetno društvo Antona Bezenška Frankolovo je
16. aprila 2015 v paviljonu v graščinskem parku organiziralo literarni večer. Nadejamo se, da ta večer, posvečen profesorju Antonu Bezenšku, postane tradicionalen.
O življenju in delu tega velikega človeka iz našega
malega kraja je spregovoril njegov poznavalec – gospod Milan Brecl, ki je tudi tesno povezan z Bolgarijo,
Bolgari in Bezenškom. Z orisom Bezenškovega življenja nas je popeljal na vsa področja njegovega delovanja. Ne samo stenografija, tudi poučevanje, literatura
in splošno kulturno delovanje so zasidrali našega rojaka v bolgarski in splošni zgodovini.
V drugem delu večera smo se z mag. Francijem Pivcem, filozofom, politikom, informatikom in kulturnim
delavcem, ustavili ob Bezenškovi knjigi »Etika ili nravoučenie«. Razširili smo svoje védenje o morali in etiki
in mreži povezav med pojmi, kot so vrednote, načela,
principi, vrline tako v Bezenškovem kot v današnjem
času.
Gospod Pivec je ob tej priložnosti društvu poklonil
originalno izdajo te knjige, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.
V toku večera smo zrecitirali nekaj Bezenškovih pesmi. Družina Gregorc pa je s svojim petjem zaokrožila
večer v poučno literarno celoto.

Dober večer je bil, in kot rečeno že v uvodu, lahko bi
postal tradicionalen.



Galerija Piros
Razstava o življenju in delu prof. Antona Bezenška
Letos mineva 100 let od smrti našega velikega rojaka
prof. Antona Bezenška, ki je večji del svojega življenja
preživel v Bolgariji. Mnogi so prepričani, da je bil Bezenšek samo utemeljitelj ali »oče« stenografije v Bolgariji. Bil je tudi vsestransko aktiven na pisateljskem,
etičnem, glasbenem, čebelarskem, založniškem in še
kakšnem področju, pa celo na področju kulture oblačenja je v tistem času med Bolgari širil modne trende
tedanje Avstro-Ogrske. Kot akademik je bil vedno urejen in oblečen v obleke s kravato in klobukom, kar pa
je bilo za Bolgare, ki so bili še takrat pod velikim kulturnim vplivom Turkov, povsem nekaj tujega in novega.

Trije poznavalci Bezenška: dr. Branko Šuštar, Jože Žlaus
in Branko Ternovšek

Na razstavi, ki jo je organiziralo Turistično-kulturno
društvo Globoče, je prikazano življenje in delo prof. A.
Bezenška s kar nekaj zanimivimi knjigami, slikami, notami in dokumenti iz bogate zbirke člana društva, Jožeta Žlausa. Čeprav stenografija ni več v uporabi in so
jo pred nekaj desetletji zamenjali moderni mediji, moramo Bezenška spoštovati in ceniti tudi zaradi tega, ker
se je kot mlad profesor leta 1879 opogumil in se podal
v povsem tuj svet in tam s svojim velikanskim delom
pustil sledi ne samo na stenografskem, ampak tudi na
kulturnem področju.
Razstava je torej namenjena vsem tistim, ki spoštujejo delo prof. Anton Bezenška, in vsem tistim, predvsem
pa šolarjem, ki znanja o našem velikem rojaku ne morejo dobiti iz šolskih učbenikov.


TKD Globoče

Irena Srebot - Črepinšek
Foto: Jure Vovk

www.mojaobcina.si/vojnik
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Kako hitro nam beži čas, kako hitro je minilo leto ...
V soboto, 18. aprila 2015, smo pevci naredili obračun
pretekle pevske sezone na rednem letnem koncertu v
Kulturnem domu v Vojniku.
Ves naš trud in priprave od konca septembra 2014
ste poplačali z aplavzi vi, dragi naši domači, sorodniki,
sponzorji, prijatelji in ljubitelji nam tako ljube slovenske narodne in umetne pesmi. Do zadnjega kotička
ste napolnili dvorano. Prečudovit je občutek polnosti prostora in sodelovanje vseh z nami na odru, saj so
gromki aplavzi potrjevali naše kvalitetno in vztrajno
delo, izvedbo vsake pesmi posebej. Prepevanje je zagotovo božalo ušesa in napolnjevalo duše vseh prisotnih. Tudi srca pevcev so napolnili prijetni občutki; pri
sebi ugotavljam in potrjujem, da se je splačalo. Letni
koncert je zvenel pod naslovom »Vsi smo veseli v dvoje«. Popolnoma sem prepričan, da je bila tema večera
pravilno izbrana, saj smo lahko dokazali, da se znamo
tudi na odru sprostiti in veseliti.
Z nami je plul Amor v čolnu, zapeli smo Gospodu,
zahvalili smo se za Jesenske plodove, zapeli Na trgu,
se zazrli v rosne oči v pesmi Razstanek, povedali, da
ženskam ni dobro vsega verjeti, sprehodili smo se
Tam na vrtni gredi, spraševali Kje so tiste stezice, zapeli Preprosto pesem za očeta (avtorica je naša Emilija),
počasi se je približala tudi Temna noč, sledili so Gozdovi v mesečini pa tri pesmi s Koroškega: Dečva je čink?lca, Ha pijejo po hroš? in Ta paver pa grahovco seje. Za



Franci Korošec, predsednik zbora, foto: Jure Vovk
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Letni koncert
MPZ KUD France
Prešeren Vojnik

zaključek pa še Dovžanovo – Kaj bi želel si še več.
JSKD, območna izpostava Celje, je poskrbel za podelitev bronastih Gallusovih značk, ki so jih letos prejeli: Andrej Tadina, Peter Fazarinc, Mitja Krajnc in Peter
Krajnc. Upravičeno in z veseljem smo se vsi pevci tudi
zahvalili Vinku Dobovičniku in Jožetu Krajncu, ki sta
dopolnila 80 let življenja. Prejela sta jubilejni priznanji:
Vinko zlato (poje že 61 let), Jože pa srebrno (poje 40
let).
Vsako leto povabimo zanimive goste, letos smo povabili Ženski pevski zbor OŠ Vojnik, ki ga prav tako
vodi Emilija Kladnik Sorčan. Slišali smo pesmi: Jutranje
(narodna iz Trnovelj pri Celju), Kazen (Rudolf Maister),
Žabe, Izberi si moža in Iz zemlje gre trsek. Lepo so dopolnile večer in ga s svojo prisotnostjo obogatile.
Zahvala je namenjena vsem pevcem, ki so vztrajali in
redno prihajali na vaje ter se trudili, da je tako kot vsako leto tudi letos v mesecu aprilu bilo okronano delo,
tudi po zaslugi naše vrle zborovodkinje Emilije Kladnik
Sorčan. Z nami se trudi že od decembra 1993, kar pomeni, da bo konec leta z nami že 22 let; za kar smo ji
kot zbor in kot pevci prijatelji izredno hvaležni. Želimo
si, da bi z nami vztrajala in nas v letu 2016 popeljala v
praznovanje ob 80-letnici delovanja. In nismo pozabili,
da jo je letos obiskal abraham, ki jo bo odslej spremljal
na njeni poti.
Zahvaljujemo se vsem, prav posebej sponzorjem oz.
donatorjem, ki so nam pomagali pri izvedbi, tudi vrtnarstvu Krašovec, tehnični ekipi KUD, Matjažu Kovaču
in Urbanu Podergajsu, Scanart, d. o. o., in Petri Pehar
Žgajner.
Koncert je povezovala Andreja Petrovič in s svojo hudomušnostjo ter profesionalnim nastopom vodila dogajanje na odru, sproščala napetost na odru in nasmejala poslušalstvo.

KULTURA

Čudovito delo Ivana Šoparja
v besedi in zvoku
V soboto, 11. aprila, se je ob 19. uri v cerkvi sv. Jerneja
v Vojniku zgodil zgodovinski dogodek, in sicer koncert
cerkvene zborovske glasbe Ivana Šoparja, nekdanjega
vojniškega organista; Občina Vojnik pa je izdala notno
zbirko njegovih 25 del. Koncert sta oblikovala Cerkveni
mešani pevski zbor sv. Jerneja Vojnik in Mešani pevski
zbor Forte iz Vojnika pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča. Kot pevski solist je nastopil pravnuk skladatelja
Šoparja, Amadej Šopar.
Tomaž Marčič, sedanji organist v Vojniku, je v zbirki
zapisal: »Ne zgodi se pogosto, da imajo človek, skupina ljudi ali širša skupnost ljudi priložnost sodelovati in
prisostvovati pri odkrivanju zakladov domačega okolja, ki so bili skorajda pozabljeni. Ko je dr. Slavko Šopar,
sin pokojnega vojniškega organista in zborovodje Ivana Šoparja, Občini Vojnik in Župniji Vojnik poleti 2014
ponudil njegovo glasbeno zapuščino v obliki notnega
gradiva, smo lahko le po tihem upali na neodkrite bisere preteklega glasbenega življenja v Vojniku. Po pripovedovanju pevcev, ki so še peli pod vodstvom gospoda Šoparja, bi prej ali slej morali naleteti na kakšno
avtorsko skladbo. Na naše veliko veselje so ob pregledovanju velike količine gradiva, ki je vsebovalo originale in kopije skladb zelo raznolikih glasbenih zvrsti,
začele prihajati na plano zdaj ena, zdaj druga skladba
s podpisom »Ivan Šopar«! Po koncu razvrščanja se je
na prav posebnem kupčku rokopisov nabralo kar 25
pesmi in mašnih spevov. Ob navdušenju vseh udele-

26

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

ženih pri odkrivanju nam zaupane glasbene zapuščine
se je Občina Vojnik odločila izdati zbirko pesmi do sedaj edinega nam znanega skladatelja, ki je deloval na
področju občine Vojnik. Pesmi v zbirki so razvrščene
kronološko glede na mesto v cerkvenem letu, znotraj
določenega časa cerkvenega leta pa po abecedi.«
Ivan Šopar se je rodil 21. junija 1888 na majhni kmetiji
v zaselku Kovk v fari Dol pri Hrastniku. Osnovno šolo je
obiskoval na Dolu pri Hrastniku. Doma so mu namenili uk v mizarski stroki, njega pa je vleklo h glasbi. Sledil je svoji želji in se kot mladenič podal v »Brvarjevo
orglarsko šolo« v Celju. Po treh letih jo je uspešno končal. Prvo službo je opravljal v Rogatcu, po treh letih se
je premestil v Šempeter v Savinjski dolini, kjer je služboval do leta 1920. Tam je spoznal tudi svojo bodočo
ženo in se leta 1914 poročil. Prva svetovna vojna mu je
začasno prekinila delo. Bil je vpoklican v avstro-ogrsko
vojsko. Ker je imel pokvarjen vid, je bil kot rezerva napoten v avstrijski Knittelfeld. Opravljal je službo ordinarija pri vojnem kuratu. Užival je v svoji prednosti, da
je imel v tem kraju možnost igrati na orgle. Na svečnico
leta 1920 je nastopil službo organista v fari Vojnik pri
Celju in svojo službo opravljal praktično vse do svoje
smrti, 28. maja 1973. Obdobje med obema vojnama je
bilo zelo plodno. Poleg zavidljivega števila cerkvenih
pevcev je vodil še pevsko društvo »LIRA«. Zbor je nastopal na samostojnih koncertih. Uveljavljal se je kot
izvajalec in organizator odmevnih prireditev in operet,

in mnogim vzor je bil do konca svojega življenja. Njegov celotni bogati notni arhiv pa so kot donacijo iz rok
sina Slavka Šoparja prejeli predstavniki njegove domače fare Vojnik. Tako kot je deloval gospod Ivan Šopar,
gotovo, z majhnimi, a številnimi koraki, želimo z izdajo
njegovih pesmi postaviti spomenik ustvarjalnosti prizadevnega glasbenika z Vojniškega in prispevati v zakladnico širšega slovenskega prostora nove bisere.
Ob zaključku lepega in kvalitetnega koncerta je prisotne pozdravil dr. Slavko Šopar, ki je še edini živeči otrok Ivana Šoparja, in se zahvalil Občini Vojnik, župniji, predvsem pa prof. Tomažu Marčiču in zboroma za
izvajani koncert. Čestitkam se je pridružil vojniški župan Branko Petre in se zahvalil vsem, ki so pomagali
pri uresničitvi koncerta in izdaji zbirke, predvsem pa dr.
Slavku Šoparju, prof. Tomažu Marčiču in Urški Mužar.
Župnik Anton Perger se je prav tako zahvalil vsem sodelujočim, med drugim tudi pevcem in zborovodji, ki
s svojim izredno kvalitetnim delom nadaljujejo pot, ki
jo je začrtal Ivan Šopar, in seveda županu in Občini Vojnik, ki imata tako velik posluh za vse, kar je dobrega.
Prireditev je povezoval Benedikt Podergajs.



Milena Jurgec
Foto: Matjaž Jambriško

Družina Gregorc
Družina Gregorc je zaključila prvi del pevske sezone
kot gostja na svečanem koncertu Mešanega komornega zbora DU Celje. Predstavili so se z mešanim programom iz repertoarja ljudskih in tudi umetnih pesmi.

Pevci se že pridno pripravljajo na jubilej (25-letnico
delovanja), ki ga bodo praznovali na Frankolovem v
mesecu oktobru, ob tej priložnosti pa bo luč sveta ugledala tudi njihova tretja zgoščenka.


Elči Gregorc
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kot so »Miklova Zala«, »Kovačev študent«, »Čevljar in
vrag«, »Kristusov pasijon« itd.
Druga svetovna vojna je leta 1941 pretrgala to plodno delo. Nemci so ga aretirali med prvimi, in sicer že
20. aprila 1941 na cerkvenem pragu, ko je hitel na popoldanske večernice. Pomoč je Nemcem nudil »domači vohljač«, ki je bil nekaj časa celo cerkveni pevec …
Odpeljali so ga v Stari pisker v Celje, od koder so ga
po treh mesecih izpustili. Domačo hišo so Nemci zaplenili, družino pa nasilno izselili. Zatočišče in streho
nad glavo je družina našla v Šempetru v Savinjski dolini pri sorodnikih. Uspelo mu je dobiti delo v tovarni
emajlirane posode v Celju, kamor se je dnevno vozil z
vlakom iz Šempetra. Prav tako je še nekako vzdrževal
orglarsko službo v Vojniku. S pomočjo znancev je dobil
sobico v kaplaniji, kjer je ob sobotah in nedeljah orglal
ter vodil zborček bivših pevcev. To skromno opremljeno sobico so oropali iz Vojnika umikajoči se Čerkezi
aprila 1945. V domačo hišo v Vojnik se je družina lahko
vrnila šele avgusta 1945. Tu je zopet zavzeto nadaljeval
vodenje cerkvenega zbora in komponiranje. Kot uspeh
mu lahko pripišemo, da so štirje njegovi pevci tvorili
močno jedro celjskega »Komornega zbora« pod vodstvom prof. Egona Kuneja. Ogromno časa je posvečal
razmnoževanju not – pisal jih je na posebnem papirju
in razmnoževal na pripravi, imenovani šapirograf.
Gospa Katica Jakopič se ga spominja s hvaležnostjo:
»Rada sem pela že kot otrok, a najbolj sem ponosna,
da me je gospod Šopar kot mlado, šestnajstletno dekle
povabil k sodelovanju v njegov mešani cerkveni zbor,
kjer sem kot pevka zorela ob njegovi natančnosti in
doslednosti.« Spomini gospe Ivice Kos pa segajo še v
njena otroška leta: »Ko sem bila še otrok, nato šolarka
in še kasneje, ko sem odraščala, se je poldeveta maša
imenovala otroška maša. Vsi šolarji smo v vrstah stali
tu pred prezbiterijem, sredi nas je bil g. kaplan, za harmonijem pa g. Ivan Šopar, ki je bil zelo resen in natančen organist. Za harmonijem je sedel že nekaj minut
pred pričetkom maše in otroci smo kar tekmovali, kdo
bo stal bliže njega. Nekdo od malo večjih otrok je imel
nalogo menjavati plakate s pesmimi na stojalu. Mnogi
smo že med mašo razmišljali, katere pesmi bomo potem ponavljali. Ko je bilo konec maše, smo tisti otroci, ki smo redno peli, brez vabila ali kakšnih posebnih
prošenj ostali ob harmoniju in g. Šopar je povedal, katere pesmi bomo ponovili ali se na novo učili. Nikomur
niti na misel ni prišlo, da bi odšel prej iz cerkve, dokler
nam ni on rekel, da lahko gremo. Skupaj z njim smo
polepšali bogoslužje in peli Bogu v čast, nam pa v zadovoljstvo v srcu. Še danes čutim do gospoda Šoparja
veliko spoštovanje.«
Nekaj let pred smrtjo se je g. Šoparju izpolnila še dolgoletna želja, da je v farni cerkvi v Vojniku lahko zaigral na nove orgle. Kupila jih je fara, ob izdatni pomoči gospe Munda iz Škofje vasi. Ustvarjalen, neutrudljiv

KULTURA

Taščice smo nastopile Nastop
na Jožefovem hribu v mariborski stolnici
v Celju
Dan odprtih vrat doma ostarelih na Jožefovem hribu
v Celju
Vodstvo tega čudovitega doma nas je povabilo na
dan odprtih vrat, ki so ga organizirali 20. maja 2015 na
Jožefovem hribu v Celju. To je vsakoletna prireditev, na
kateri se srečajo uporabniki, svojci in povabljeni godbeniki ali pevci.
Zbrali smo se zgodaj popoldne na igrišču, kjer smo
se udeležile tekmovanja v košnji trave in spravljanju
sena v kopice. Potem smo se preselili v atrij doma, kjer
so v kulturnem programu nastopili godba na pihala s
Svetine, Fantje s hriba, pevski zbor stanovalcev doma,
zbor zaposlenih v domu in seveda tudi me – Taščice.
Odvijal se je tudi prikaz mlačve žita in potem vejanja s
starimi pripravami in na star način. Po okusni kisli juhi,
ki so jo pripravili za vse prisotne, smo se preselili v avlo
doma na ogled likovne razstave Janeza in Toneta Repnika. Tudi v avli smo zapeli in se veselo družili. Popoldne je hitro minilo, počasi smo se poslovili tudi povabljenci.
Upam, da smo prijetno popestrili dan bivanja stanovalcem in vsem povabljenim. Zahvaljujemo se
vodstvu, predvsem pa gospodu Planinšku, direktorju
doma na Jožefovem hribu, za povabilo. Z veseljem se
bomo še kdaj odzvale.



Majda Brežnik
Foto: Franc Lebič

Pevci Mešanega cerkvenega zbora svetega Lenarta
Nova Cerkev smo bili počaščeni, ko smo dobili vabilo,
da bi peli pri slovesnosti umestitve gospoda nadškofa
mag. Alojzija Cvikla. Sprva je bilo načrtovano, da bi peli
skupaj z mariborskim cerkvenim zborom in orkestrom,
nazadnje pa smo sprejeli vso odgovornost nase.
Z veliko vnemo in navdušenjem se je petinpetdesetčlanski zbor skupaj z zborovodkinjo Darinko Stagoj
in orglavko Natalijo Podgoršek lotil odgovorne naloge.
Redno smo hodili na vaje in se učili programa, ki je bil
pripravljen po želji gospoda nadškofa in mariborskega stolnega župnika. Želela sta ga približati vernikom,
ki so spremljali obred, zato so bile vključene tudi ljudske pesmi. Pevci smo ponosni na svoje številne soliste,
med njimi tudi na Primoža Hladnika, ki je s svojim lepim glasom odpel solo vložke pri maši.
V nedeljo, 26. aprila 2015, smo se z avtobusom odpeljali v Maribor. Najprej smo imeli vaje v stolni cerkvi.
Za pomoč pri registraciji orgel se je ponudil mariborski
orglar Tadej Bombek, kar je bilo Nataliji v veliko olajšanje. Počaščeni smo bili s kosilom, sledile pa so še
tonske vaje z RTV Slovenija.
Ob 15. uri se je začelo slavje. Zadonela je pesem, ki je
prišla od srca, Bogu in gospodu nadškofu v čast. Besedila pesmi so bila zbrana v knjižici, ki jo je prejel vsak
vernik. Bilo je veličastno, ko smo peli vsi skupaj, tako
duhovniki kot verniki in pevci. Čutila se je neka pozitivna energija in povezanost vseh, ki smo bili prisotni
v stolnici.
Po slovesnosti smo se skupaj z gospodom nadškofom fotografirali pri grobu blaženega Antona Martina
Slomška. Z veseljem smo zapeli še nekaj pesmi. Potem
smo odšli pred stolnico, kjer so pripravili obilo dobrot. Veseli smo, da smo sokrajana pospremili k tej pomembni in težki nalogi. Pri maši so ga spremljali: gospod dekan Alojz Vicman, bogoslovec Gregor Majcen,
njegovi najožji sorodniki in gospod župan Branko Petre; z avtobusom so se pripeljali tudi sokrajani, zunaj
pa ga je pričakala pihalna godba iz Nove Cerkve.
Polni vtisov smo s pesmijo zapustili Maribor, s predstavnikom mariborskih cerkvenih pevcev pa smo si zaželeli, da bi se še kdaj srečali in skupaj zapeli.



Na igrišču pri košnji in spravilu sena
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Jožica Žibret
Foto: Franc Lebič

Tretjega maja je bila ob dnevu svetega Florjana (zaščitnika gasilcev) tradicionalna Florjanova maša – letos
že štiriindvajsetič zapored. Gasilci iz sosednjih društev
in pobratenega društva PGD Dragomlja vas so se začeli zbirati ob 9. uri. S svojim obiskom sta nas razveselila gospod Branko Petre (župan) in gospa Stanka Repas (namestnica predsednika GZ Vojnik - Dobrna). Po
uvodnih pozdravih namestnice predsednika GZ Vojnik - Dobrna, župana občine Vojnik in predsednika domačega društva je domači župnik gospod Anton Perger blagoslovil novo poveljniško vozilo Ford Ranger,
motorno brizgalno ter prikolico. Po prevzemu novitet
je sledila sveta maša pri cerkvi svetega Florjana.
Društvo letos praznuje 135-letnico delovanja, ki je ne
bi bilo brez naših prednikov. Ti pa so lahko ponosni,
kako smo nadgradili njihovo dediščino. Praznovanje je
sovpadlo s tradicionalno Florjanovo mašo. V ta namen
smo posodobili tehniko za zaščito in reševanje sočloveka v nesreči. Z novo pridobitvijo bomo uspešneje in učinkoviteje nudili pomoč ljudem. Tako kot naši
predniki tudi mi sledimo napredku in razvoju gasilske
tehnike in opreme, kar je razvidno v našem gasilskem
domu. Od zadnje okrogle obletnice smo v njem marsikaj postorili. Uredili smo centralno ogrevanje, končali
z zamenjavo preostalih oken in garažnih vrat z energijsko ustreznejšimi. Tudi v notranjosti smo se lotili
prenove prostorov, tako sta bila v tem času prenovljena kuhinja in priročno skladišče. Seveda smo prostore tudi barvno osvežili, počasi se bomo lotili še prenove dežurne sobe, če nam bodo to dopuščala finančna
sredstva. V tem obdobju smo odprodali zastarelo tehniko (avtolestev, avtocisterno TAM in poveljniško vozilo SUBARU) in jo zamenjali z novejšo (avtocisterna AC
16/60 in zgoraj omenjene zadnje posodobitve). Nabavili smo nekaj najnujnejše opreme za zaščito operativnih gasilcev, ki posredujejo v intervencijah.

Ker pa naše delo zahteva strokovno usposobljenost,
smo tudi na tem področju naredili trdne korake in se
usposobili po potrebah v društvu, da lahko sočloveku čim bolj strokovno pomagamo ob nesreči. Skrbimo
tudi za mladino, ki se navdušeno usposablja in nam je
v ponos – prihodnje rodove čakajo dobri gasilci. Zahvala gre vsem mentorjem, ki svoj prosti čas posvečajo delu z mladino in jim kljub napornim delovnikom
ni težko delati z njimi. Naši operativni člani in članice
se prav tako udeležujejo izobraževanj in tekmovanj in
s tem širijo dober glas našega društva. Na tem mestu
se jim zahvaljujem za njihovo dobro voljo in čas, ki ga
namenjajo za treniranje, usposabljanja in delo v gasilskem domu. Ne nazadnje gre posebna zahvala tudi našim veterankam in veteranom ter mentorju Karlu Kasesniku, da navkljub letom še vedno premorejo toliko
energije, da nadaljujejo svoje mladostno delo in se aktivno pripravljajo za tekmovanja, tekmujejo in po svojih močeh sodelujejo pri razvoju društva.
Spoštovani krajani, spoštovane krajanke ter spoštovani donatorji in sponzorji!
V imenu PGD Vojnik se vam zahvaljujem za moralno in finančno podporo, ki nam ju izkazujete skozi vsa
leta; mi pa vam zagotavljamo, da vedno lahko računate na nas, ko nas boste potrebovali, v dobrem ali v slabem.
Zahvala gre tudi nekdanjemu županu gospodu Benediktu Podergajsu za posluh do našega društva in za nesebično pomoč. Prav tako se zahvaljujemo sedanjemu
županu gospodu Branku Petretu za razumevanje potreb društva glede uspešnega opravljanja nalog zaščite in reševanja – še naprej si želimo uspešnega sodelovanja.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!


Roman Kugler, predsednik PGD Vojnik

Prevzem novega vozila, motorne brizgalne in prikolice. Foto: Petra Zupanc
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135 let delovanja PGD Vojnik

GASILCI IN ZAŠČITA

Čezmejno
sodelovanje

PGD Vojnik v kraju
prepoznaven

Občina Vojnik bo v letih 2015 in 2016 sodelovala pri
izvedbi čezmejnega projekta »Zaščita in reševanje«, ki
je sofinanciran iz evropskega teritorialnega sodelovanja OP IPA SLO-HR 2007–2013.
Občina Vojnik sodeluje v projektu z Gasilsko zvezo (GZ) Vojnik - Dobrna, Občino Čabar in PGD Prezid, z
njimi je v aprilu 2015 slavnostno podpisala sporazum o
partnerstvu. Namen projekta je omogočiti prostovoljnim gasilcem učinkovito delovanje ob raznih elementarnih nesrečah.
Predvidene investicije projekta so naslednje: nakup
osnovne opreme za operativne gasilce (60 kompletov), letne in zimske delovne obleke za mladince gasilce (120 kompletov) in vadbeno opremo za mladince
za vsa društva GZ Vojnik - Dobrna. V Prezidu bodo iz
projektnih sredstev dokončali gasilski dom, ki bo imel
vlogo večnamenskega centra, ter tako omogočili boljše delovanje gasilskega društva in drugih nevladnih
organizacij iz Prezida in okolice.
V mesecu juliju in avgustu bomo 80 otrok odpeljali na
gasilski tabor v kamp Fažana, kjer bodo mladi gasilci
imeli možnost pridobiti čin mlajši pionir in starejši pionir v prijetnem morskem okolju. Do marca 2016 bomo
vsaj 95 operativcem omogočili dodatna brezplačna
usposabljanja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Hkrati bomo izvedli tridnevni festival gasilstva, ki bo potekal od 24. junija 2015: imeli bomo dan odprtih vrat, na
katerem bomo prikazali gasilske dejavnosti za vrtce in
osnovne šole z območja GZ Vojnik - Dobrna, sodelovali na paradi ob 140-letnici Gasilskega društva Dobrna,
28. junija pa bomo izvedli celodnevni mednarodni dan
mini gasilske olimpijade za mladince, kjer se bodo člani društev GZ Vojnik - Dobrna in PGD Prezid pomerili v
10 različnih veščinah. Lepo vabljeni!

V torek, 26. maja 2015, je bilo zaključno dejanje Mercatorjeve akcije »Radi delamo dobro«. Omenjena akcija je potekala v času od prvega do zadnjega aprila,
kupci so v njej podeljevali svoj glas v obliki žetona
trem lokalnim ustanovam oz. društvom. V Mercatorjevi trgovini v Vojniku smo sodelovali Planinsko društvo
Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik in PGD Vojnik.
Vsem kupcem, ki so svoj žeton namenili domačemu
gasilskemu društvu, se najlepše zahvaljujemo. Veseli nas spoznanje, da smo prepoznani in da nas krajani
cenijo ter nam tudi tako priskočijo na pomoč pri razvoju društva.



Vesna Poteko, mag.

Podpis sporazuma v Čabru
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Ob vstopu v Mercatorjevo akcijo smo gasilci zapisali, da bi sredstva, pridobljena s to akcijo, porabili za
osnovno dejavnost, torej za zaščito in reševanje v primeru požarov ali naravnih nesreč ter za izobraževanje
članov. Z donacijo 1000 evrov, ki smo jih kot zmagovalci Mercatorjeve akcije prejeli, bodo naše želje in cilji laže dosegljivi, hkrati pa bodo naši krajani in občani
varnejši.
Zaključek akcije je potekal na parkirišču trgovine.
Navzoči so bili predstavniki Mercatorja, vrtca z otroki,
planinci, gasilci in vojniški župan g. Branko Petre. Gasilci smo prišli z gasilskim vozilom AC 16/60, naredili
nekaj curkov in »spustili« sirene, nad katerimi so bili
navdušeni otroci. Otroci iz vrtca so nam zapeli nekaj
pesmic, nas tako razveselili in nam polepšali turoben
deževni dan.
Bon v višini 1000 evrov je predsednik tovariš Roman
Kugler prevzel od predstavnice Mercatorja in vodje
Mercatorjeve trgovine v Vojniku. Tako župan kot tudi
predsednik gasilcev sta se Mercatorju zahvalila za socialni čut in podporo lokalnemu okolju ter za pomoč ob
uresničevanju želja lokalnim društvom.
Še enkrat iz srca hvala krajanom za podporo!
Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!



Martina Težak, PGD Vojnik
Vesna Poteko, mag.

V soboto, 16. maja 2015, so imeli gasilski veterani GZ
Vojnik - Dobrna posebno srečanje, obiskali so prijatelje
v Beli krajini

Postanek pri gasilcih PGD Suhor

Pred cvetno nedeljo in velikonočnimi prazniki smo
v PGD Frankolovo že tradicionalno obudili izdelavo
butar in velikonočnega pirha.
Že tedne prej smo začeli z nabiranjem in pripravami
za izdelavo dveh večjih butar. Zadnje popoldneve pred
cvetno nedeljo so pletilke in pletilci pripravili kite, drugi so zaključevali z oblikovanjem prelepih butar. Ob
tem delu je mojster že pripravljal velikonočni pirh.
Na cvetno nedeljo smo s pomočjo nosačev in postavljavcev postavili butari pri cerkvi sv. Jožefa na Frankolovem. Letos sta bili malo višji, merili sta 22,40 metra.
Na velikonočno soboto pa smo pripravili pirh v malo
večji zasnovi – postal je že kar tradicionalen, vsako leto
pa je olepšan z novimi motivi.

Predsednik komisije za veterane, Avgust Čerenak, je
skupaj z vodstvom Gasilske zveze Vojnik - Dobrna organiziral čudovito srečanje starejših gasilcev, in sicer
malo drugače, kot je bilo v navadi, saj so se odpravili na izlet v Belo krajino. Najprej so jih sprejeli gasilci
PGD Suhor. Sprejem je bil tisti pravi belokranjski – prijazen, kot vedno. Zanimivo je bilo, da so sprejem organizirali predvsem mladi člani. Veterani so pot nadaljevali v Metliko, kjer so si lahko po želji ogledali gasilski
muzej in doživeli enkratno Vinsko vigred 2015. Kljub
temu, da je rahlo rosil dež, je bilo doživetje enkratno.
Pri teh akcijah seveda ne gre brez pomoči krajanov
(material, prehrana, osvežilni napitki), osebja kolektiva Gostišča Turist, dvižne tehnike Hiše Žan, Janeza
Delčnjaka, mesnih dobrot Celjskih mesnin, kmečkih
dobrot Hilde Goršek, osvežilnih okrepčil Dušana Horvata, Vinka Arbanasa oz. Bara Jack in donatorjev pomaranč – Alojza Žnidarja, Bogdana Lilije, Branka Podgorška in KS Frankolovo.
Proti Zepoharju

Ob povratku so se gasilci ustavili v Jugorju, natančneje
pri Francu Zepoharju, ki je poskrbel, da se domov niso
vrnili lačni in žejni. Ob klepetu so se dobre volje in polni lepih vtisov v večernih urah vrnili domov.



Milena Jurgec
Foto: Franc Medved




Hari Ibrahimović
Foto: Hari Ibrahimović

www.mojaobcina.si/vojnik
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Potovanje
Praznični navdih
gasilskih veteranov v PGD Frankolovo
v Belo krajino

GASILCI IN ZAŠČITA

Visok obisk
V sredo, 20. maja, nas je v spremstvu domačega župnika patra Branka Cestnika obiskal celjski škof msgr.
dr. Stanislav Lipovšek.
Ob obisku smo obudili čase o ustanovitvi Gasilskega društva (GD) Frankolovo. Nadalje je pogovor nanesel na delo društva in njegove pridobitve. Po ogledu
društvenih prostorov smo z delegacijo pokramljali ob
dobrotah, ki so jih pripravile naše članice. Škofu sta se
za obisk zahvalila predsednik KS Frankolovo, Dušan
Horvat (z darilom v spomin na Frankolovo), in predsednik GD Frankolovo, Drago Brecl (s kipcem sv. Florjana).

TOPLOTNA ČRPALKA




Hari Ibrahimović
Foto: Hari Ibrahimović

IZDELANA
NA ŠVEDSKEM

za ogrevanje prostorov

Zakaj je toplotna črpalka Thermia Atec
najboljša rešitev ogrevanja za vaš dom?
• Prihrani do 70 % stroškov v primerjavi s sistemi na fosilna goriva.
•
•
•
•
•

Zagotavlja vedno topel dom in je popolnoma zanesljiva.
Z njo se ogreva veliko zadovoljnih uporabnikov po vsej Sloveniji.
Že 3 leta najbolje prodajana toplotna črpalka v svojem razredu v Sloveniji.
Thermia že 40 let izdeluje toplotne črpalke za ogrevanje - na Švedskem!
Je dolgoročna naložba, ki ne potrebuje vzdrževanja.

5let

garancije

Obiščite nas v OBRTNI CONI ARCLIN!
www.thermia.si | info@thermia.si |

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
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080 20 65

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.

Specialisti za varčno ogrevanje

»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, ...

URADNI DEL

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT.2/106, 18. JUNIJ 2015

OBČINA VOJNIK
1. JAVNO NAZNANILO
o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vojnik (OPN)
2. JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti,ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2015
3. JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2015
4. RAZPIS
za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav
za komunalne vode
5. JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2015/2016
6. JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2015
7. JAVNI RAZPIS
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za leto 2015
8. Obvestilo občinske uprave
9. Obvestilo in opravičilo pogrebne službe RAJ, d.o.o.

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

33

URADNI DEL

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10popr.), 43/11-ZKZ-C,
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), 43. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06-ODL-US 33/07 – ZP Načrt, 57/08 –ZFO1A, 70/08,
108/09M 108/09 ZP Načrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in 30.
člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/2011),
župan Občine Vojnik izdaja

Sklep o javni razgrnitvi se objavi na spletnem portalu Občine Vojnik http://www.vojnik.si, v Uradnem glasilo slovenskih občin in na oglasni deski Občine Vojnik, Keršova
8, Vojnik.
Št.: 350-0005/2008-408
Vojnik, 21. 5. 2015


Župan Občine Vojnik



Branko Petre

JAVNO NAZNANILO
o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik (OPN)
I.
Občina Vojnik naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Vojnik, ki ga je pod številko projekta 44/08 izdelalo podjetje AR Projekt d.o.o, Planinska c. 5, Sevnica. Spremembe
in dopolnitve osnutka OPN so nastale na osnovi zavzetih
stališč do pripomb in predlogov, podanih v času prve javne razgrnitve, ki je potekala od 6. 11. 2009 do 5. 1. 2009,
in na osnovi uskladitve prvih mnenj.

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti 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
organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti,ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2015

II.
Druga javna razgrnitev sprememb dopolnjenega osnutka OPN bo v sejni sobi Občine Vojnik in na njeni spletni
strani (http://www.vojnik.si) od 17. 6. 2015 do 17. 7. 2015.
V okviru te razgrnitve bo organizirana javna razprava v
sredo, 8. 7. 2015, ob 15. uri v Kulturnem domu Vojnik.
III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPN. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve (tj.
17. 7. 2015) posredujejo po pošti na naslov Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako »Javna razgrnitev OPN – pripombe«; po elektronski pošti na naslov obcina@vojnik.si ali se vpišejo na mestu javne razgrnitve v
knjigo pripomb in predlogov. Upoštevale se bodo le tiste
pripombe, ki bodo prispele do zaključka javne razgrnitve.
Občina Vojnik bo proučila pripombe in predloge javnosti
in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter občinski spletni strani (http://www.vojnik.si).
Pri dejanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za
objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj
navedeni način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki,
morajo to navesti.
IV.
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1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih
sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom,
društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov,
njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki
jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje:
-- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
-- investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
-- da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na
območju te občine, oziroma ne glede na sedež, če je
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje ob-

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 €.
5. Merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev
Osnovno merilo za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za
leto 2014 in število občanov vojniške občine, vključenih
v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru programov
in projektov za sofinanciranje upoštevala naslednja merila:
-- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb
članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;
-- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje
z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost
onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
-- reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa
že več let uspešno deluje na območju vojniške občine;
-- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja
in druge dejavnosti v programu zagotavljajo dosego
zastavljenega cilja;
-- program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije;
-- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in
druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
-- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;
-- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
-- do 20 članov – 5 točk,
-- od 20 do 40 članov – 10 točk,
-- več kot 40 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani vojniške občine.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 %
doseženih točk.

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 20. 7. 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.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
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 www.vojnik.si,
-- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu,
-- natančen opis programov,
-- poročilo porabe sredstev za leto 2014 in
-- plan dela za leto 2015.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku za oddajo prijav v prostorih
Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 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 programov socialno-humanitarnih dejavnosti
po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije
v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri višji svetovalki
za družbene dejavnosti, Urški Mužar, tel. št. 78 00 623 in
78 00 640, e-naslov: urska@vojnik.si.
Številka: 122-0011/2015-1
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čane vojniške občine;
-- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
-- da imajo urejeno evidenco o članstvu;
-- da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine
Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt dejavnosti za prihodnje leto.
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za
leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/14) objavlja za leto 2015
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma
projektov drugih društev, ki ne spadajo na področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga društva).
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
-- dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne
spadajo na področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti;
-- udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobčinskih prireditvah ali aktivnostih;
-- izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju
dejavnosti društva;
-- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki
jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
-- drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko
učinkoviti in koristni za Občino Vojnik.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
-- da imajo sedež v občini Vojnik;
-- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno leto pred objavo razpisa;
-- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti;
-- da imajo evidenco o članstvu;
-- da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo
letna poročila o izvedbi programov in načrt dejavnosti
za prihodnje leto;
-- izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na
javnih nastopih na primeren način predstavljati Občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 3.000 €.
5. Merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev
se upoštevajo naslednja merila:
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1) Sredstva za redno dejavnost društva:
-- izvedba zastavljenega programa v preteklem letu (5
točk);
-- izdelan program aktivnosti za tekoče leto (5 točk);
-- sodelovanje z drugimi društvi v kraju (5 točk);
-- število članov (od 10 do 20 članov – 5 točk; nad 20 članov – 7 točk).
2) Prireditve lokalnega značaja:
-- organizacija tradicionalne prireditve (30 točk);
-- sodelovanje na tradicionalni prireditvi (10 točk);
-- organizacija prireditve (20 točk).
3) Projekti društva:
-- projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v
svoji dejavnosti zastopa (20 točk);
-- projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za Občino Vojnik (30 točk);
-- projekti, ki predstavljajo aktivnosti društva in Občino
Vojnik navzven (10 točk).
Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo skladno z merili in ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točk
se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov oziroma projektov, prispelih na javni razpis.
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 20. 7. 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 v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
-- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik (Keršova ul.
8, 3212 Vojnik) ali na spletni strani www.vojnik.si;
-- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
-- natančen opis programov;
-- poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem letu;
-- plan dela za leto 2015;
-- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na prireditvah;
-- dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2015«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa

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 višjo svetovalko za
družbene dejavnosti, Urško Mužar (tel. št.: 78 00 623 in
78 00 640; e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 1202-0001/2015-1
Vojnik, 26. 5. 2015


Župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik
(Ur. l. RS. št. 38/11) in na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07, 61/08, 3/13) objavlja
RAZPIS
za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo
malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav
za komunalne vode
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih
naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne
vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE).
2. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalno odpadne vode na območju
Občine Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za
leto 2015 v višini do 30.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo
do 40 % vrednosti posamezne investicije oziroma največ
do 1.600,00 EUR, vključno z DDV. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov.
b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v vojniški občini.
c) Pogoji:
-- Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino
o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih komunalnih čistilnih naprav (UR. l. RS, št. 98/07,
30/10). Seznam ustreznih čistilnih naprav, ki izpolnju-

jejo merila, je objavljen na spletni strani http://www.
gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005. V primeru rastlinske čistilne naprave mora
biti priloženo dokazilo o izvedenih prvih meritvah s
strani akreditirane organizacije, na primer Zavoda za
zdravstveno varstvo Celje.
-- MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice Slovenije (Zbornica komunalnega gospodarstva).
-- Čiščenje komunalne odpadne vode v MČN mora biti
skladno z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10).
-- MČN mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se
predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo si
vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje.
-- Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisani medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno
omejen, in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MČN. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj
vloge) tisti, na katerem zemljišču je MČN zgrajena.
-- Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava,
mora biti zgrajen legalno.
-- Upravičenec mora razpolagati z lastninsko pravico
zemljišča, na katerem načrtuje postavitev MČN.
-- Ne velja za nove gradnje, velja samo za stanovanjske
objekte, ki so bili zgrajeni pred 10. decembrom leta
2002. Nova gradnja po Zakonu o graditvi objektov pomeni, da je gradnja novega objekta izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali
nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov
zunanji izgled.
-- Lokacija postavitve mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
-- Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo le
enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
-- Do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža
nove opreme.
-- MČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu objave razpisa 2015.
-- Investitor mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o
vgradnji MČN.
3. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisana dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik in na občinski spletni
strani (http://www.vojnik.si/), rubrika Občina – javna naročila in razpisi.
4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidat se lahko prijavi na razpis od dneva objave na
omenjenem občinskem spletnem portalu.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti
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O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina
Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
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na naslov: Občina Vojnik, Referat za okolje in prostor ter
komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik, in sicer do 2. 11. 2015.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo se odda v
zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE
ČISTILNE NAPRAVE 2014«. Upoštevale se bodo vloge, ki
bodo oddane pravočasno.
5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo komisija obravnavala
do 16. 11. 2015. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
pozvan v roku osmih dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v
roku osmih dni, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo skupni znesek
sredstev, ki bi jih lahko vlagatelji pridobili na podlagi razpisa, presegal znesek, ki je zato namenjen v proračunu za
tekoče leto, se vsaki vlogi sorazmerno zniža odstotek sofinanciranja. V tem primeru bodo vlagatelji ob odobritvi
sredstev pozvani, da se izrečejo, ali bodo sredstva uporabili ali ne. V primeru, da se določeni vlagatelji odpovedo
koriščenju sredstev, se ta sredstva razdelijo med druge
vlagatelje, do maksimalne višine, določene s pravilnikom
(40 % upravičenih stroškov oz. do 1.600,00 EUR).
Vloga je popolna, če vsebuje:
-- izpolnjeno izjavo lastnika nepremičnine,
-- izpolnjeno izjavo dobavitelja/izvajalca,
-- izpolnjeno izjavo o zaključku naložbe,
-- vse zahtevane priloge, povezane z razpisom in razpisno dokumentacijo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v petnajstih dneh od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in predloženih
dokazilih (računi, potrdila o plačilu računov) o končani
izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o
dodelitvi sredstev in o drugih medsebojnih obveznostih
in pravicah. Nakazilo sredstev se izvede na transakcijski
račun upravičenca v roku 30 dni od predložitve popolnega zahtevka. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
do 30. 12. 2015.
6. NADZOR IN SANKCIJE
Kontrolo namenske porabe sredstev izvaja komisija za
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Vojnik upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v
enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila.
Občina Vojnik,
Referat za okolje in prostor ter komunalo
Vlogo in izjave lahko dvignete na Občini Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik.
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Merila za ocenjevanje vlog
DA

NE

1) Nepremičnina stoji na vodovarstvenem območju.

50

0

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

30

0

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

30

0

Informacije dobite v času uradnih ur na Občini Vojnik ali
po telefonu (78 00 626, Tone Preložnik ali Boštjan Švab).

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik,
tel. 03/780 06 20, faks 03/780 06 37

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE
ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2015/2016
Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna društva, klube, rekreativne skupine in druge, da si za
svojo športno dejavnost v sezoni 2015/2016 priskrbite
termine za uporabo v telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Vabimo vas, da predložite vlogo za uporabo prostorov, ki
so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa,
košarke, odbojke, badmintona, drugi različni splošni vadbi, rekreaciji) in športnemu plezanju.
Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan, tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja športna tekmovanja, družabne in kulturne prireditve.
SEZNAM PROSTOROV, NAMENJENIH UPORABI, IN CENIK ZA UPORABO
Uporabo telovadnice se iz proračuna Občine Vojnik sofinancira vsem društvom oziroma klubom s sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19. člena Pravilnika o
uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014).
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI ZA IZVEDBO
OBVEZNEGA PROGRAMA REDNE ŠOLSKE ŠPORTNE
VZGOJE
POVRŠINA
cela telovadnica

CENA (v EUR/uro)
24,00

POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica

48,00

2/3 telovadnice

32,00

1/3 telovadnice

18,00
24,00

umetna plezalna stena + 1/3 telovadnice
POVRŠINA: 1/3 telovadnice
društva, klubi, skupine in druge pravne
ter fizične osebe
POVRŠINA: 1/3 športno plezanje
društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične
osebe
POVRŠINA: 1/3 telovadnice
društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične
osebe

URADNI DEL

ZA VSA DRUGA DRUŠTVA, KLUBE IN SKUPINE IZVEN OBČINE VOJNIK,
DRUGE PRAVNE TER FIZIČNE OSEBE

CENA (v EUR za sezono od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016)
550,00 € (plačilo za celo sezono), 1 × 1 ura na teden
825,00 € (plačilo za celo sezono), 1 × 1,5 ure na teden
1100,00 € (plačilo za celo sezono), 1 × 2 uri na teden
CENA (v EUR za sezono od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016)
734,00 € (plačilo za celo sezono), 1 × 1 ura na teden
1101,00 € (plačilo za celo sezono), 1 × 1,5 ure na teden
1468,00 € (plačilo za celo sezono), 1 × 2 uri na teden
CENA ENKRATNE UPORABE (v EUR/uro)
18 € (plačilo na uporabo), 1 × 1 ura na teden
18 € + 9 € = 27 € (plačilo na porabo), 1 × 1,5 ure
18 € + 18 € = 36 € (plačilo na porabo), 1 × 2 uri

Za sezonsko uporabo telovadnice se šteje obdobje uporabe 6 (šest) mesecev in več.
Uporaba zajema zakupljeno površino, garderobo s tuši in možnost uporabe sanitarij.
Uporabo telovadnice za ŠPORTNA TEKMOVANJA se iz proračuna Občine Vojnik sofinancira vsem društvom oziroma
klubom s sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole
Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014).
Uporaba telovadnice za vsako »tekmo« zajema uporabo celotne površine, uporabo dveh garderob s tuši ter možnost
uporabe sanitarij. Uporaba zajema tudi delovanje semaforjev, ozvočenja, odprtih tribun, postavitev zapisnikarskih miz
in stolov, možnost priklopa na internet in garderobo za sodnika.
UPORABA TELOVADNICE ZA KOMERCIALNE NAMENE – PRIREDITVE:

CENA (v EUR/dan)

cela telovadnica

500,00

2/3 telovadnice

400,00

1/3 telovadnice

300,00

uporaba in postavitev odra

100,00

-- Telovadnico pripravi upravljavec;
-- cena za komercialno uporabo telovadnice oziroma prireditve je izhodiščna in je izračunana za primer minimalne
obremenitve;
-- cena se lahko spreminja glede na povečano obremenitev, na posebne karakteristike prireditve, zahtevnost prireditve
in druge parametre, ki bi lahko vplivali na obračun uporabnine telovadnice;
-- cena se določi individualno za vsakega uporabnika posebej v »Pogodbi o uporabi telovadnice« in ne sme biti nižja
od izhodiščne.
DDV je vključen v ceno.
Povzeto po ceniku, ki je bil sprejet na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Vojnik 15. 5. 2014.
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Rok za prijavo na javni razpis
Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis pošljite na naš naslov ali po faksu, najkasneje do srede,
21. 8. 2015.
Do 29. 8. 2015 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini
oz. zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo
prijavljeni termini prekrivali, bomo termine uskladili in
nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi. Telovadnica
bo predvidoma v uporabi od 1. 9. 2015.
Pogoji in priprava urnikov
Skladno s 3. in 4. členom Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014) imajo pri najemu prostorov telovadnice v
uporabo prednostno pravico uporabniki po naslednjem
vrstnem redu:
a) Vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega
programa redne šolske športne vzgoje:
-- redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik
-- interesne dejavnosti Osnovne šole Vojnik,
-- redna športna vzgoja drugih vzgojno-izobraževalnih
ali vzgojno-varstvenih zavodov v občini Vojnik,
-- interesne dejavnosti drugih vzgojno-izobraževalnih ali
vzgojno-varstvenih zavodov v občini Vojnik,
-- občinski programi.
b) Športna in druga društva ali zveza društev s sedežem
v občini Vojnik:
-- program, vključen v občinski letni program športa,
-- razvrstitev v višjo kakovostno skupino (razvrščanje
društev),
-- večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini,
-- funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost športne panoge.
c) Drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
-- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
-- programi športnih društev in drugih izvajalcev,
-- športna vzgoja otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
-- vrhunski šport mladih,
-- šport invalidov,
-- kakovostni šport,
-- športna dejavnost študentov,
-- športna rekreacija.

Priloga
Vloga za uporabo telovadnice Osnovne šole Vojnik
Kontakt in informacije
Če na podlagi tega razpisa vsi termini ne bodo zasedeni,
bo Občina Vojnik sprejemala vloge do zapolnitve prostih
mest.
Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
Kontaktna oseba
Urban Podergajs
Mobilni telefon: 031 207 310
E-pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com
Spletna stran: sport.vojnik.si, www.vojnik.si
Vojnik, 25. 5. 2015



Župan Občine Vojnik
Branko Petre

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS, št.
38/11) ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj
Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list RS, št. 66/2009) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine
Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2015
I.
Občinska priznanja – zlati vojniški grb, srebrni vojniški
grb in bronasti vojniški grb – bo podelil Občinski svet Občine Vojnik ob občinskem prazniku na začetku oktobra.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka upravljavec
lahko kateremukoli uporabniku odpove posamezne termine uporabe telovadnice ali prestavi na druge proste
termine (če so taki termini na razpolago) zaradi izvedbe
športnih tekem, prireditev vojniške občine ali oddaje telovadnice v komercialne namene. Rok za odpoved terminov je 2 tedna.

II.
Občinska priznanja se lahko podelijo posameznikom,
skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.
Zlati vojniški grb se podeli občanu, čigar večletno delo
in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo vojniške občine.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo,
za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled
vojniške občine ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno
delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v
zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost,
hrabrost in človekoljubnost.

Prednostno uporabo telovadnice imajo tisti, ki so jo uporabljali že preteklo sezono.

III.
Predloge za podelitev občinskih priznanj lahko podajo fi-

d) Izvajalci športnih in drugih prireditev.
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IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s
posebnim sklepom. Podeli se največ en zlati vojniški grb,
dva srebrna vojniška grba in trije bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 8,
3212 Vojnik – vključno do srede, 19. 8. 2015.
Datum: 2. 6. 2015
Številka: 094-0001-2015/1 (2)




Predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Janko Čepin l.r.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2014, z dne,
26.12.2014) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29., z dne, 12.6.2015), Občina Vojnik objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za leto 2015.
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2015 po shemi
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z uredbo Uredbo
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom
z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014).
II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Skupaj razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2015 je
56.000,00 EUR.

Za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014) je višina razpisanih sredstev
46.000,00 EUR.
Za UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) je višina razpisanih
sredstev 10.000,00 EUR.
III. UPRAVIČENCI
Do sredstev so upravičeni:
za Ukrep 1, Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
-- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, majhna in srednje velika dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
za Ukrep 2, Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih:
-- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, majhna in srednje velika dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Sredstva so v proračunu omejena. V kolikor sredstev na
posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se
lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke v
skladu z odlokom o proračunu občine Vojnik za leto 2015.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznem ukrepu
tega javnega razpisa.
IV. UKREPI IN PODUKREPI
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša
46.000,00 EUR.
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
-- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
-- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
-- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
-- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
-- zasaditev letnih rastlin;
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zične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja
ne more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
-- podatke o predlagatelju,
-- podatke o kandidatu,
-- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni, bronasti
vojniški grb ali priznanje Občine Vojnik),
-- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa uspeha ali dosežka,
-- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi podobnimi uspehi,
-- datum predloga.

URADNI DEL

-- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
-- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
-- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
-- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
-- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
-- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
-- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
-- obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
-- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
-- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
-- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
-- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
-- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
-- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
-- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
-- kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
-- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo
na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
-- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
-- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
-- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje,
če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev
pomoči;
-- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
-- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga)
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v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
-- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
-- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
-- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
-- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
-- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
-- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
-- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
-- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
-- posamezna kmetijska gospodarstva;
-- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine,
-- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo
na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
-- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
-- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
-- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
-- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
-- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
-- o 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
-- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo
na kmetiji lahko znaša do 5.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša
10.000,00 EUR .
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
-- stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).

V. KUMULACIJA
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14.
člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, 16. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, 28. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in 29. člena Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se
delno financira iz sredstev EU.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja
za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne
kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi
bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št.
702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne
sme kumulirati z nobeno podporo de minimis, glede na
iste upravičene stroške, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
-- izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Vojnik v letu 2015«,
-- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila
k posameznemu ukrepu.
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih
ur v sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni

strani Občine Vojnik: www.vojnik.si in www.mojaobcina.si.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka,
7.8.2015. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v tajništvu
Občine Vojnik v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2015«. Komisija bo vloge
odprla in pregledala najkasneje v 5 delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za
izplačilo odobrenih sredstev, je do petka, 26.9.2015.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VII. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena
pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog
na podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu.
Odpiraje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena
uradna oseba s sklepom župana na predlog strokovne
komisije, ki je imenovana s strani župana. Upravičencem
bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo
s pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
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.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo
na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
-- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu).
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma
dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in
pogodba morata biti dostavljena na Občino Vojnik najkasneje do datumov navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti za vse ukrepe.
Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi
sredstev, kot račune z datumom po roku za oddajo zah-
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Upravičenci do pomoči:
-- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v
register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
-- stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo,
-- ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le
to potrebno,
-- ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
-- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
-- do 50% upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je
5.000,00 EUR letno.

URADNI DEL

tevka komisija ne bo upoštevala.
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. Sredstva bodo praviloma izplačana
v letu 2015.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset
let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih
po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo
pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
-- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
-- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,
-- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IX. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske
uprave Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih
ur in ves čas na spletnih straneh občine Vojnik (www.vojnik.si in www.mojaobcina.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur.
X. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 (Petra
Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine Vojnik..
Številka: 330-0005/2015-1
Datum: 15.6.2015
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Branko Petre, župan

Obvestilo občinske uprave
Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Vojnik na 6.
redni seji 14. 5. 2015 sprejel Sklep o cenah najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik. Sklep se
začne uporabljati s 1. 6. 2015, cene se povišajo za 5 odstotkov.
Cene najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini
Vojnik od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2015 so bile naslednje:
V EUR
V EUR
(brez DDV)
(z DDV)
Žarni grob
11,85
14,46
Enojni grob (stari del)

12,66

15,45

Enojni grob (novi del)

15,30

18,67

Družinski grob (stari del)

25,31

30,88

Družinski grob (novi del)
Razširjen družinski grob (stari del)
Razširjen družinski grob
(novi del)
Četverni grob (stari del)

30,38

37,06

37,98

46,34

45,90

56,00

50,62

61,76

Četverni grob (novi del)

60,76

74,13

Grobnica

45,00

54,90

Družinska grobnica

90,00

109,80

Cene najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini
Vojnik od 1. 6. 2015 naprej so naslednje:
V EUR (brez
V EUR
DDV)
(z DDV)
Žarni grob
12,44
15,18
Enojni grob (stari del)

13,29

16,22

Enojni grob (novi del)
Razširjen enojni grob (stari
del)
Razširjen enojni grob (novi
del)
Družinski grob (stari del)

16,07

19,60

18,99

23,12

22,95

28,00

26,56

32,40

Družinski grob (novi del)
Razširjen družinski grob (stari del)
Razširjen družinski grob
(novi del)
Četverni grob (stari del)

31,90

38,92

39,88

48,65

48,20

58,80

53,15

64,48

Četverni grob (novi del)

63,77

77,80

Družinska grobnica

50,00

61,00

Pri izdajanju računov za plačilo najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik za leto 2015, ki jih
je izdal koncesionar PS Raj, d.o.o., je prišlo do napake, na
katero smo koncesionarja opozorili in ga pozvali, da jo
odpravi.

Občinska uprava Občine Vojnik

Obvestilo in opravičilo pogrebne službe RAJ, d.o.o.

PREGLEDNICA 1:
Izračun razlike v ceni po premalo zaračunanih stroških za leto 2014

Bruto

Neto

DDV

Žarni

2,61

2,14

0,47

Enojni (stari del)

2,79

2,28

0,50

Družinski (stari del)

5,57

4,56

1,00

Enojni (novi del)

3,37

2,76

0,61

Družinski (novi del)

6,68

5,48

1,21

Trije (stari del)

8,36

6,85

1,51

Štirje (stari del)

11,14

9,13

2,01

Trije (novi del)

10,10

8,28

1,82

Grobnica

19,80

16,23

3,57

Prav tako je prišlo do napake pri izračunu cene najema
grobnega prostora za leto 2015, saj se je sklep o 5-odstotnem povišanju cen najema grobnega prostora začel
uporabljati s 1. 6. 2015. Glede na to, da je na položnici
zaračunana cena najema po novi ceni za celo leto 2015,
bomo poračun v vašo korist izvedli drugo leto.
PREGLEDNICA 2:

15,18

Bi morali
zaračunati
(z DDV)
14,88

16,21

15,88

0,33

19,61

19,21

0,40

32,40

31,51

0,89

38,92

38,14

0,78

Zaračunano
(z DDV)

Zaračunano
Bruto

Neto

DDV

Žarni

11,85

9,71

2,14

Enojni (stari del)

12,66

10,38

2,28

Družinski (stari del)

25,31

20,75

4,56

Enojni (novi del)

15,30

12,54

2,76

Družinski (novi del)

30,38

24,90

5,48

Trije (stari del)

37,98

31,13

6,85

Štirje (stari del)

50,62

41,49

9,13

Trije (novi del)

45,90

37,62

8,28

Grobnica

90,00

73,77

16,23

Žarni grob
Enojni grob
(stari del)
Enojni grob
(novi del)
Družinski grob (stari
del)
Družinski grob (novi
del)

Bruto

Neto

DDV

Žarni

14,46

11,85

2,61

Enojni (stari del)

15,45

12,66

2,79

Družinski (stari del)

30,88

25,31

5,57

Enojni (novi del)

18,67

15,30

3,37

Družinski (novi del)

37,06

30,38

6,68

Trije (stari del)

46,34

37,98

8,36

Štirje (stari del)

61,76

50,62

11,14

Trije (novi del)

56,00

45,90

10,10

Grobnica

109,80

90,00

19,80

Razlika
(z DDV)
0,30

Za neljubo napako se opravičujemo.



Bi morali zaračunati

URADNI DEL

Spoštovani!
Mnogi ste v letu 2014 opazili, da je bila najemnina grobov
nekoliko nižja kot v prejšnjih letih.
Najemnina je bila nižja za 22 odstotkov, kolikor znaša
znesek DDV-ja. Pri izdaji položnic za najemnine grobov za
leto 2014 je prišlo do sistemske napake. Program je DDV
obračunal tako, da ga je od neto cene najemnin odštel,
namesto da bi ga neto ceni najemnin prištel.
Za pokopališča v Novi Cerkvi, na Frankolovem in v Črešnjicah je cena najema grobov s podelitvijo koncesije v
letu 2014 višja za vrednost DDV-ja (torej za 22 odstotkov),
saj krajevni skupnosti Nova Cerkev in Frankolovo, ki sta
prej izstavljali račune, nista bili davčni zavezanki.
To napako smo letos popravili in na račune napisali poračun 2014, pri čemer gre za popravo napake izračuna
končne cene najemnin z DDV-jem za preteklo leto.
V spodnji preglednici je prikaz dejansko obračunane najemnine v letu 2014, pravilne cene najemnine, ki bi morala biti zaračunana, in razlika oz. poračun.

Razlika za poračun 2015

PS Raj, d.o.o.
Jana Pustek
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LEKARNIŠKI KOTIČEK

Previdno na potovanjih
Potovalna driska se pojavi nenadno, lahko med potovanjem ali kmalu po prihodu domov (lahko tudi več dni
po prihodu). Drisko lahko spremljajo krči, slabost, bruhanje, vročina, glavobol ter občutek šibkosti. Navadno
izzveni po treh do petih dneh, tudi brez zdravljenja. Samozdravljenje potovalne driske je priporočljivo le kratek
čas, največ dva ali tri dni. Če driska v tem času ne izzveni,
je potreben posvet z zdravnikom.
Čeprav nas v turističnih agencijah pogosto opozarjajo, da moramo biti pazljivi pri uživanju hrane, predvsem
kadar potujemo v države z nizkim življenjskim standardom (v Severno in Podsaharsko Afriko, Indijo, Jugovzhodno Azijo, Južno Ameriko, Mehiko in na Karibske otoke),
pa so raziskave pokazale, da le od 2 do 5 odstotkov potnikov na potovanju strogo upošteva priporočila glede
prehrane.
Drisko ima tako po statističnih podatkih od 20 do 50
odstotkov potnikov, ki potujejo po svetu, predvsem v že
omenjene države. Kar vsak tretji bolnik ima tako hude
težave (driska, krči, povišana temperatura), da je v času
driske vezan na ležanje v postelji, 40 odstotkov pa jih je
prisiljenih spremeniti potek potovanja. Na območjih z
neurejeno kanalizacijo in vodovodom ter nizko stopnjo
osebne higiene se okužba, ki je vzrok za drisko, prenaša
s hrano, onesnaženo vodo in rokami v organizem zdravega človeka. Pomembni prenašalci črevesnih okužb so
tudi insekti, predvsem na odprtih tržnicah. Veliko bolezni pa se prenaša z okuženo vodo; poleg pitja je nevarno tudi kopanje v rekah in jezerih, ki so lahko okuženi z
različnimi povzročitelji nalezljivih bolezni (virusi, bakterijami, paraziti, glivicami). Varno je le kopanje v kopalnih
bazenih s klorirano vodo in kopanje v morju.
Kaj je dobro upoštevati pri izbiri hrane, da se izognemo
potovalni driski?
Nevarno je uživanje nepasteriziranih mlečnih izdelkov,
surove hrane in sadja, ki ni v lupini, jedi, ki so pripravljene s surovimi in ne dovolj kuhanimi jajci (omake, prelivi,
slaščice). Izogibajte se uživanju školjk, na ulici pripravljene hrane in raznih slaščic. Če sveže sadje in zelenjava nista dovolj dobro oprana z neoporečno pitno vodo,
sta lahko vir nevarnih okužb. Priporočljiva je dosledna
uporaba ustekleničene vode, pri čemer moramo biti pozorni na to, da je steklenica originalno zaprta. Strogo se
izogibajte pitju vode iz vodovodnega omrežja, vodnjakov, studencev in drugih vodnih virov, saj so ti vir raznih
okužb. Led v pijači je varen samo, če je bil narejen iz higiensko neoporečne pitne vode, zato se ga raje izogibajte.
Tudi za umivanje zob uporabljajte ustekleničeno vodo.
V državah, kjer je pojav driske pogost, velja splošno opozorilo za tujce: Skuhaj, olupi ali pusti. Izredno pomemb-
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na je tudi higiena rok, priporoča se uporaba neoporečne
pitne vode in dezinfekcijskih robčkov, da se izognemo
prenosu bakterij z rok v prebavni sistem. Čeprav se pitje
alkoholnih pijač odsvetuje, saj lahko škodujejo zdravju,
pa se v državah z nizkim življenjskim standardom zdravim odraslim kljub temu priporoča občasno zmerno
pitje žganih pijač, lahko tudi kokakole, za dezinfekcijo
ustne votline in prebavil.
Kako ravnati v primeru driske na potovanju?
Večina potovalnih drisk sicer mine hitro in brez posebnega zdravljenja, toda lahko vam popolnoma pokvari
počitnice. Zato je smiselno že pred odhodom v države
s slovesom pojavljanja drisk preventivno uživati probiotike, saj so raziskave pokazale, da je tako manj možnosti
za ta pojav. Večinoma pa tega ne naredimo, zato je treba
pri driski, ki nas lahko doleti na potovanju, najprej poskrbeti, da preprečimo dehidracijo organizma. Potrebno
je zadostno uživanje neoporečne vode, po možnosti z
dodatkom rehidracijske soli. Tudi če drisko že imamo, so
lahko v pomoč pripravki, ki vsebujejo mlečnokislinske
bakterije. Če driska ne mine v dveh dneh ali so težave
zelo hude, moramo poiskati pomoč zdravnika. Zavedati
se namreč moramo, da gre pri potovalni driski kar v 85
odstotkih za drisko zaradi bakterijske okužbe, zato je pri
hujših oblikah potrebno antibiotično zdravljenje.
NE POZABITE!
Na potovanjih v države, kjer je pojav driske pri tujcih
pogost, pijte le ustekleničeno vodo.
Pazite na higieno rok.
Izogibajte se hrani, ki bi bila lahko okužena.
V primeru driske pijte zadosti tekočine.
Če driska traja več kot 48 ur, obiščite zdravnika!


Mateja Kadilnik, mag. farm., Lekarna Vojnik

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da bo Lekarna Vojnik od 1. 7.
2015 do 31. 8. 2015 odprta med 8. in 16. uro, ob
sobotah pa bo v tem času zaprta.
V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravlja
kolektiv Lekarne Vojnik.

V četrtek, 23. aprila 2015, je v dvorani POŠ Nova Cerkev potekala tradicionalna pevska prireditev z naslovom »Zapoj z menoj«, kjer smo se zbrali pevci različnih
pevskih zborov Osnovne šole Vojnik in njenih podružnic.
Nastopili smo Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik, Otroški pevski zbor OŠ Vojnik, zbor učencev prvega razreda
in Ženski pevski zbor zaposlenih na OŠ Vojnik, vsi pod
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan, otroški pevski zbori POŠ Nova Cerkev pod vodstvom Sabine Penič, POŠ
Socka pod vodstvom Suzane Jelenski in POŠ Šmartno
v Rožni dolini pod vodstvom Vesne Kotnik.

Za zaključek smo se na odru zbrali vsi nastopajoči
zbori, da smo zapeli pesmi Bila je huda mravljica in Mi
se 'mamo radi. Domov smo odšli skupaj s starši ali pa
smo se vrnili z avtobusom.

Uvodni pozdrav ravnateljice OŠ Vojnik Olge Kovač

Nekateri učenci smo se v Novo Cerkev pripeljali z avtobusom, drugi so prišli sami ali s starši. Ob 17.15 smo
imeli še kratko vajo. Potem smo se oblekli v rdeče, rumene, zelene, oranžne ali vijoličaste majice z napisom
OŠ Vojnik. Ob 18. uri, ko smo se vsi zbrali, se je začel
nastop. Prireditev sta povezovali Špela Gosnik in Evelina Pristovšek, učenki 8. razreda. Na prireditvi sta predstavnika društva Izvir iz Nove Cerkve in Turističnega
društva Vojnik predala predsednici šolske skupnosti izkupiček sredstev, ki so bila zbrana s prodajo keramič-

Bilo je lepo in komaj čakam, da drugo leto spet zapojemo.



Mia Marguč, 7. a
Foto: Jure Vovk

Skupna pesem vseh sodelujočih zborov
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Zapoj z menoj!

nih izdelkov, ki so jih učenci z mentorji izdelali v delavnici prijaznosti v Sorževem mlinu.

ŠOLSTVO

Uspešni devetošolci OŠ Vojnik
Tudi šolsko leto 2014/2015 se končuje, zato se vam
predstavljajo učenci, ki so bili pri svojem delu v vseh
devetih letih šolanja najuspešnejši. Ti učenci so tudi
županovi nagrajenci. Župan Branko Petre jim je čestital, zaželel uspešno delo v nadaljevanju šolanja in podelil spominska darila na valeti v petek, 12. junija 2015.
Aljaž Amon
Sem ponosen učenec devetega a-razreda. Že od malega se
ukvarjam z najrazličnejšimi dejavnostmi. Vseh devet let šolanja sem
se udeleževal matematičnega tekmovanja za Vegovo priznanje, od
šestega razreda pa tudi tekmovanja iz logike, kjer sem bil na državnem tekmovanju. Tekmoval sem
v robotiki, kjer sem bil z ekipo na več tekmovanjih in
z njih prinesel tudi medalje. Poleg tega se ukvarjam z
najrazličnejšimi športi. Treniral sem od košarke in rokometa pa vse do juda, na koncu sem se odločil za kolesarstvo, ki je že tri leta zame najljubši šport, pri katerem
sem tudi uspešen. Že tri leta sem tudi zaveden gasilec
pri PGD Škofja vas, kjer smo z ekipo osvojili že kar nekaj pokalov, predvsem pa radi pomagali občanom in
vsem drugim, ki so potrebovali pomoč. Za nadaljnje
šolanje sem se odločil za Gimnazijo Lava (evropski oddelek), saj menim, da mi je pisan na kožo.
Maruša Boršič
Prihajam iz Nove Cerkve. Uspešno sem zaključila vsa leta osnovne šole. Že sedem let sem članica
Prostovoljnega gasilskega društva
Nova Cerkev, s katerim dosegamo odlične rezultate na različnih
tekmovanjih. Aprila letos smo se
udeležili kvalifikacij za gasilsko
olimpijado na Poljskem, kjer smo
osvojili odlično tretje mesto, a se na olimpijado žal nismo uvrstili. V prostem času sodelujem tudi pri skupini
Vera in luč Nova Cerkev. Sem zelo energična, dobrovoljna oseba, obožujem živali in se rada družim s prijatelji. Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center (smer predšolska vzgoja), saj si že od malega želim
postati vzgojiteljica.
Sara Božnik
Prihajam z Dobrne. Letos zaključujem deveti razred,
drugo leto pa bom šolanje nadaljevala na Srednji šoli
za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (smer kemijski tehnik). Na osnovno šolo bom imela lepe spomine,
saj sem devet let z veseljem hodila v šolo, se družila
s sošolci in spoznavala veliko novih stvari. Najraje pa
sem se učila matematiko in kemijo. Že od prvega ra-

48

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

zreda sem se udeleževala raznih
tekmovanj, na katerih sem osvojila ogromno priznanj. Moji največji
uspehi so zlato Vegovo priznanje,
zlato Preglovo priznanje, srebrno
Dominkovo priznanje, srebrno priznanje iz Vesele šole, srebrno Cankarjevo priznanje. Kljub vsem šolskim obveznostim sem imela tudi
nekaj prostega časa, ki sem ga preživljala aktivno. Šest
let sem obiskovala glasbeno šolo v Velenju, kjer sem
igrala klavirsko harmoniko in pela v pevskem zboru.
Preizkušala sem se tudi v različnih športih, od plavanja
do košarke, zdaj pa že štiri leta treniram tenis. Upam,
da bom tudi v srednji šoli in pozneje v življenju tako
uspešna, kot sem bila v osnovni šoli.
Urh Brežnik
Sem zelo vesel človek, včasih tudi
tih. Prihajam iz Nove Cerkve. Skozi
vsa leta v osnovni šoli sem bil zelo
dober učenec. Sodeloval sem na
skoraj vseh tekmovanjih in bil soliden. Že od četrtega leta treniram
nogomet v NK Celje. Osvojili smo
veliko turnirjev in medalj, bili smo
tudi tretji v državi. Ker je nogomet
moje veliko veselje, se bom vpisal na Gimnazijo Šiška
(oddelek nogomet) v Ljubljani. Upam, da bom nogometni trener ali pa učitelj športne vzgoje.
Maja Cehner
Prihajam iz okolice Nove Cerkve.
Vsa leta sem bila uspešna učenka.
V prostem času se ukvarjam s svojim najljubšim športom – atletiko.
Vsa štiri leta na OŠ Vojnik sem se
udeleževala atletskih in košarkarskih tekmovanj. V šolskem letu
2013/2014 sem kot članica ekipe
postala šolska državna prvakinja v
štafeti. Čeprav matematika ni moj najljubši predmet,
sem se udeleževala tudi raznih matematičnih tekmovanj. Sem zelo energično dekle, ki se poleg »guljenja«
šolskih knjig rado druži s prijatelji. Ker me veselijo jeziki, sem se vpisala na Gimnazijo Lava (smer evropski
oddelek).
Matej Gobec
Živim v Novi Cerkvi in sem vsa šolska leta opravil z
odliko. Ves čas sem obiskoval pevski zbor in se udeleževal različnih prireditev. S pevskim zborom sem
bil tudi na Češkem in letos doma gostil češke pevce.
Udeleževal sem se različnih tekmovanj, najuspešnejši
sem bil na tekmovanju iz znanja kemije, saj sem osvojil

Gaja Jakop

Prihajam iz Nove Cerkve, za zdaj
sem učenka devetega b. Največji letošnji dosežek je, da sem bila
izvoljena za predsednico šolskega parlamenta. Dosegla sem zlata priznanja iz angleške, nemške
in španske bralne značke. Udeleževala sem se tudi raznih tekmovanj. Že od malega se ukvarjam s
plesom – jazz in disco dance. Šolanje bom nadaljevala
na l. gimnaziji v Celju.
Tjaša Jazbinšek
Prihajam z Gmajne. Vseh devet
let sem se udeleževala različnih
tekmovanj, predvsem na področjih matematike in logike ter angleščine, sodelovala pa sem tudi v
pevskem zboru in šolski košarkarski ekipi. Obiskovala sem Glasbeno
šolo Celje, kjer sem osem let igrala
kitaro. Zadnji dve leti sem trenirala
košarko v KK Vojnik, naslednjo sezono pa bom nadaljevala v ŽKK Konjice. Svoje šolanje bom nadaljevala na
Gimnaziji Lava (evropski oddelek), saj me zelo veselijo
jeziki, to se mi zdi zelo dobra naložba za naprej.
Tjaša Kotnik
Stara sem 14 let. Veselita me nogomet in tek, zato že kar sedem
let treniram atletiko, in sicer srednje in dolge proge. Do sedaj
sem sodelovala v številnih šolskih
krožkih, na tekmovanjih in tudi v
izvenšolskih dejavnostih, kot so
pevski zbor, lutkovni, plesni ter
dramski krožek, tekmovanja iz
znanja Vesele šole, Računanje je igra, fizike, matematike, logike, astronomije, kemije, slovenščine in Ekokviza. V zanju matematike, logike in Vesele šole sem osvojila tudi mnogo bronastih priznanj ter veliko srebrnih
in zlatih priznanj pri angleški in nemški bralni znački.
Pri slovenski bralni znački pa sem postala zlata bralka.
Osem let sem sodelovala v pevskem zboru, kjer sem
preživela veliko lepih dni. Letos sem s sošolko Tijo Pilih
pod mentorstvom ge. Tatjane Hedžet naredila raziskovalno nalogo Vpliv vremena na pridelke v kmetijstvu v
letu 2014. Sodelovala sem na šolskih športnih tekmovanjih, na primer med dvema ognjema, v atletiki in v
nogometu za dekleta. Na področnem ekipnem tekmovanju v atletiki smo osvojile prvo mesto, na državnem
pa šesto. Osvojila sem tudi mnogo posamičnih rezultatov na šolskih atletskih tekmovanjih. V prihodnje nameravam obiskovati Ekonomsko šolo Celje (program
srednje šole).
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srebrno Preglovo priznanje. Udeležil sem se tekmovanj iz znanja
matematike, logike, fizike … V letošnjem šolskem letu sem naredil
raziskovalno nalogo in z njo osvojil zlato priznanje. Že pet let sem
član PGD Nova Cerkev. Letošnjega
aprila smo bili tretji na kvalifikacijah za olimpijado na Poljskem. Ekipno smo osvojili tudi veliko drugih medalj, pokalov in
priznanj. Šolanje bom nadaljeval na srednji šoli Lava,
in sicer v kemijski smeri. Moja želja je, da bi delal v laboratoriju.
Jure Hladin
Prihajam iz okolice Nove Cerkve.
Uspešen sem že od začetka šolanja, saj na vseh področjih dosegam nadpovprečne rezultate. V
letošnjem šolskem letu sem osvojil nekaj bronastih priznanj (kemija, fizika, angleščina). Moj hobi je
igranje na odru, saj že štiri leta sodelujem v KUD Zarja Trnovlje - Celje, kjer sem sodeloval že v štirih predstavah. Z igro na
odru mislim nadaljevati tudi v prihodnje. Šolanje bom
nadaljeval na Gimnaziji Lava (program tehniške gimnazije), česar se že veselim. V spominu na osnovno šolo
mi bodo ostali sošolci, s katerimi smo si stali ob strani v dobrem in slabem. Lahko se pohvalim z odgovornostjo, ki mi je bila dodeljena – bil sem namreč predsednik devetega d-razreda, in to mi je bilo v čast, včasih
pa tudi v breme, ki so mi ga sošolci uspešno pomagali
nositi. Seveda pa ne smem pozabiti učiteljev, ki so nas
poučevali vseh devet let.
Manica Hostnik
Živim v Zadobrovi. Moja najljubša osnovnošolska dejavnost
je pevski zbor, ki ga obiskujem že
dolgo časa. Še posebej mi je bil
všeč izlet na Češko, kjer smo videli in doživeli veliko novega. S prepevanjem v pevskem zboru želim
nadaljevati tudi na naslednji šoli.
Udeležila sem se veliko tekmovanj, najbolje mi je šlo na področju logike in angleščine. Doma se najraje igram s svojim psom Diegom in
gledam različne TV-serije. Zelo rada potujem, želim si
obiskati čim več držav. Za nadaljnje šolanje sem se odločila za I. gimnazijo v Celju (splošni oddelek). Pozneje
se želim šolati na področju biologije (farmacija, medicina) ali pa grafičnega oblikovanja, najraje v tuji, angleško govoreči državi. Osnovna šola Vojnik mi bo ostala v
posebnem spominu, saj sem tam doživela veliko lepega. Veselim pa se že novih dogodivščin.
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Adrian Ledl

Prihajam iz najlepšega kraja na
svetu – Vojnika. Hodim v deveti razred OŠ Vojnik. Že peto leto igram
nogomet v nogometnem klubu NK
Šampion Celje in osmo leto igram
klavir v Glasbeni šoli Risto Savin v
Žalcu. Udeležil sem se mnogih tekmovanj. Svoje šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Celje – Center.

Laura Levstik

V osnovni šoli sem bila uspešna
učenka. Vsa leta sem sodelovala na matematičnih tekmovanjih,
dvakrat sem se tudi uvrstila na regijsko tekmovanje, kjer sem osvojila srebrni priznanji. Zadnji dve
leti sem sodelovala na tekmovanja iz fizike, kjer sem se udeležila
tudi državnega tekmovanja. Tekmovala sem še v znanju kemije, astronomije, sladkorne
bolezni, logike, slovenščine, nemščine in nemške bralne značke. Dve leti sem bila v ekipi robotike, kjer smo
sodelovali na tekmovanje FLL Robocup. Obakrat smo
se uspešno uvrstili na državno tekmovanje. Sodelovala sem v skupinskem atletskem tekmovanju, kjer sem
suvala kroglo. Uvrstile smo se na državno tekmovanje,
kjer smo dosegle šesto mesto. Letos sem bila članica
skupine Prvaki znanja, s katero smo se uvrstile na regijsko tekmovanje. Že od četrtega razreda igram diatonično harmoniko. V prostem času sem mladinka v
PGD Šmartno v Rožni dolini. Šolanje bom nadaljevala
na tehniški gimnaziji, nato pa se bom vpisala na študij
arhitekture.
Gašper Marčič
Zaključujem šolanje na OŠ Vojnik.
Vsa leta sem se trudil imeti čim lepši učni uspeh, kar mi je tudi uspevalo. V tem šolskem letu sem kot
podpredsednik deloval v šolskem
parlamentu. Skupaj z Adamom Wahibijem sva pod mentorstvom gospe Polone Bastič izdelala raziskovalno nalogo z naslovom Odpadna
hrana pri šolski malici na Osnovni šoli Vojnik, za katero
sva dobila zlato priznanje v kategoriji ekonomija in turizem. Do sedaj sem sodeloval na številnih tekmovanjih,
kot so: tekmovanje iz slovenščine, matematike, fizike,
kemije ter na področju logike in nemškega jezika. Ker
sem vsa leta šolanja sodeloval v slovenski bralni znački,
sem to leto postal zlati bralec. Od drugega pa vse do osmega razreda sem obiskoval pouk flavte na Glasbeni šoli
Celje. Poleg vseh dejavnostih sem vsa leta šolanja pel v
tudi šolskem pevskem zboru. V septembru bom nadaljeval šolanje na Gimnaziji Celje – Center (likovna smer).
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Jernej Oblonšek

Živim v Veliki Ravni. Vsa leta v
osnovni šoli sem opravil z odličnim uspehom. Sodeloval sem na
več šolskih tekmovanjih, a najbolj
uspešen sem bil pri matematičnih.
Sodeloval sem tudi v mednarodnem projektu Comenius. Od sedmega razreda naprej sem bil član
šolske folklore. V prostem času
sem tudi gasilec in z ekipo sodelujem na številnih tekmovanjih. Igram akustično in klasično kitaro. Za klasično kitaro bom opravil letos šesti razred glasbene šole,
in s tem program nižje glasbene šole. Ker me zanimajo
naravoslovni predmeti, sem se vpisal na tehniško gimnazijo na ŠŠC v Celju.
Tija Ocvirk
Zadnji dve leti šolanja živim v
Celju. Skozi celotno osnovno šolo
sem se trudila pridobivati čim lepše ocene in z veseljem lahko rečem, da se je moj trud poplačal. V
sklopu šole sem se večkrat udeležila tekmovanj iz znanja na različnih področjih in dosegala solidne
rezultate. Že kot majhna sem bila
zelo razigrana, zato sem pri svojih šestih letih začela
trenirati atletiko. Udeležujem se številnih atletskih državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer dosegam uspešne rezultate. Zaradi usklajevanja šole s treningi
bom septembra šolanje nadaljevala na I. gimnaziji v
Celju (športni oddelek).
Tadej Oprčkal
Prihajam iz Socke. Vsa leta v
osnovni šoli sem opravil z uspehom. Ves čas sem se udeleževal
različnih tekmovanj. Osvojil sem
več srebrnih Vegovih priznanj in
srebrno Stefanovo priznanje. V
prostem času se ukvarjam s košarko. Vpisal sem se na tehniško
gimnazijo na Šolski center Celje.
Osnovna šola mi bo ostala v lepem spominu, saj smo s
prijatelji uživali in se imeli lepo.
Kristina Petrej
Zaključujem deveti razred. Vseh
devet let sem imela zelo lep uspeh
in bila zelo uspešna na različnih
tekmovanjih (fizika, matematika,
biologija, angleščina …). Sem zelo
pozitivna, direktna in zgovorna
oseba. V prostem času rada poslušam glasbo in se družim s prijatelji.
Najbolj me zanimata področji biologije in matematike, zato sem bila na teh tekmovanjih

V osmem in devetem razredu sem naredil raziskovalni
nalogi, v devetem razredu pa sva z Gašperjem Marčičem za raziskovalno nalogo z naslovom Odpadna hrana pri šolski malici na Osnovni šoli Vojnik pod mentorstvom gospe Polone Bastič prejela zlato priznanje. Pel
sem v mladinskem pevskem zboru. V mednarodnem
projektu Comenius sem zastopal šolo v Turčiji, na Češkem, Poljskem in Slovaškem. Že osem let treniram tenis in šesto leto obiskujem Glasbeno šolo Celje, kjer
igram kitaro. Šolanje bom nadaljeval na I. gimnaziji v
Celju, kasneje pa bi se rad vpisal na študij medicine ali
stomatologije. Osnovna šola Vojnik mi bo vedno ostala
v lepem spominu.
Nastja Zupanc
Živim v Vojniku. Vseh devet let
sem bila v šoli zelo uspešna. Od
prvega razreda pojem v pevskem
zboru, z zborom sem bila lani na
Češkem. Vseh devet let sem brala
knjige za bralno značko, v drugi in
tretji triadi pa sem sodelovala tudi
pri angleški in nemški bralni znački. Od predmetov imam najraje
slovenščino in angleščino, na teh področjih sem osvojila tudi nekaj priznanj. Dosegla sem nekaj bronastih
Vegovih in Dominikovih priznanj, priznanj na področju logike … Osvojila sem veliko bronastih Cankarjevih priznanj, najbolj ponosna sem na zlato Cankarjevo priznanje, ki se ga osvojila lani, in srebrno priznanje
iz znanja angleščine. V prostem času se rada družim s
prijatelji, preberem kakšno dobro knjigo, sodelujem
pa tudi v domačem prostovoljnem gasilskem društvu.
Vpisala sem se na I. gimnazijo v Celju, OŠ Vojnik pa mi
bo ostala v lepem spominu, saj sem tam spoznala veliko dobrih prijateljev, nabrala veliko izkušenj in spoznala ljudi, ki so mi dali motivacijo za naprej.
Nataša Zupanc
Vsa šolska leta sem bila uspešna. Udeležila sem se tekmovanj
iz angleščine, matematike in nemščine. Ves čas sem sodelovala pri
pevskem zboru, s katerim smo
imeli več nastopov. Šolanje bom
nadaljevala na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in strojništvo
(smer kemijski tehnik), saj me poklic kemijskega tehnika zelo veseli. Na šoli se bom udeležila raznih tekmovanj in krožkov. Upam, da bom tudi
tam odlična.
Hana Žerjav
Vsa leta sem bila uspešna učenka. Vsako leto sem
se udeležila matematičnega tekmovanja in osvojila
tudi bronasto Vegovo priznanje, prav tako na tekmovanjih iz logike in angleščine. Udeležila sem se tudi
tekmovanj o sladkorni bolezni, fiziki, astronomiji, pri
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tudi najbolj uspešna. Sodelovala sem tudi na različnih
natečajih, taborih, nekaj časa sem igrala za šolsko košarkarsko ekipo in pela v mladinskem pevskem zboru.
Šolanje želim nadaljevati na Gimnaziji Lava.
Tija Pilih
Zaključujem deveti razred. Vsa
leta sem se trudila za lep uspeh,
hkrati pa sem se udeleževala tekmovanj iz znanja fizike, kemije,
matematike, angleščine, nemščine … Letos sem prejela tri bronasta priznanja: za fiziko, za znanje
o sladkorni bolezni in za Veselo
šolo. Dobila sem pohvalo iz tekmovanja Vodni detektiv 2015. V sedmem, osmem in
devetem razredu sem dobila zlato priznanje iz nemške
bralne značke. Skupaj s Tjašo Kotnik sem pod mentorstvom gospe Tatjane Hedžet izdelala raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv vremena na pridelke v kmetijstvu v letu 2014. Šest let sem obiskovala pevski zbor. V
prostem času se ukvarjam s plesom. Septembra bom
začela hoditi na Srednjo zdravstveno šolo Celje (smer
kozmetični tehnik), saj me to veseli in želim na tem področju veliko doseči.
Izak Ravnak
Prihajam iz Škofje vasi in sem učenec devetega c-razreda OŠ Vojnik.
Letos sem se udeležil mnogih tekmovanj in osvojil zlato priznanje
iz nemške bralne značke. Že osmo
leto igram violino na Glasbeni šoli
Celje. Ukvarjam se tudi s športom.
Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Lava (Šolski center Celje).
Lara Ručigaj
Skozi vsa šolska leta sem imela odličen uspeh, udeleževala pa
sem se tudi raznoraznih šolskih
dejavnosti in tekmovanj. Največji
dosežek sta bili dve srebrni Vegovi
priznanji. V prostem času treniram
plavanje in se družim s prijatelji.
Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Lava.
Adam Wahibi
Prihajam iz Vojnika. Vsa leta šolanja na OŠ Vojnik sem bil odličen
učenec. Sodeloval sem na večini
šolskih tekmovanj. Vsa leta sem
sodeloval na tekmovanjih za Vegovo priznanje; v šolskem letu
2013/14 sem osvojil srebrno Vegovo priznanje. Sodeloval sem na
tekmovanjih za Cankarjevo priznanje, tekmovanjih iz kemije, fizike, astronomije …

ŠOLSTVO

slovenščini pa sem osvojila bronasto Cankarjevo priznanje. Že od
sedmega razreda sem tekmovala
v nemški bralni znački, kjer sem
osvojila zlato priznanje, in v španski bralni znački, kjer sem osvojila
srebrno priznanje. Že od drugega
razreda obiskujem Glasbeno šolo
Celje, kjer sem prva štiri leta igrala prečno flavto, zdaj pa sem že četrti razred klavirja.
Ves čas sem bila zelo uspešna pri pouku glasbene teorije. Za nadaljnje šolanje sem si izbrala Gimnazijo Lava
(evropski oddelek), saj me zelo veselijo jeziki. V prihodnosti si želim študirati angleščino.
Maša Žgajner
V šoli sem imela lep uspeh. Sodelovala sem na različnih tekmovanjih: iz znanja fizike, kemije, matematike, Vesele šole, angleščine…
Na tekmovanju Vesela šola sem
dosegla srebrno priznanje. Treniram atletiko in dosegam dobre
rezultate. V prostem času se rada
družim s prijatelji in pogledam
kakšen dober film. Ker še ne vem, kaj bi v življenju postala, sem se vpisala na I. gimnazijo v Celju. Osnovna
šola Vojnik mi bo zagotovo ostala v zelo lepem spominu.
Ema Žilavec
Vseh devet let sem bila odlična.
Udeležila sem se dveh tekmovanj
na višji ravni, in sicer tekmovanja
iz logike v sedmem razredu in tekmovanja za Vegovo priznanje letos. Osvojila sem tudi bronasto
Cankarjevo priznanje in bronasto
priznanje v tekmovanju iz angleščine. V prostem času rada pojem
in poslušam glasbo, zato sem vseh devet let sodelovala v šolskem pevskem zboru.

Milena Jurgec
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Uspešni devetošolci
OŠ Antona Bezenška
Frankolovo
Karin Cerovšek

se je v letošnjem šolskem letu
pridružila učencem devetega razreda in izdatno pripomogla k
prepoznavnosti ne le devetošolcev, temveč tudi naše OŠ. Kot za
šalo je osvajala srebrna priznanja
(pri matematiki, fiziki, logiki, kemiji, angleščini, zgodovini in biologiji), da posledično s tem bronastih
sploh ne omenjamo. Osvojila je zlato bralno priznanje,
prepevala devet let v zboru, sodelovala na mnogih likovnih natečajih. Vsa leta je bilo njeno povprečje ocen
5, kar je najvišja mogoča ocena. Tako bo letos zapisana
v zlato knjigo. V prostem času najraje riše. Njene risbe
so objavljene v revijah, za svoj izdelek je bila že nagrajena. Na natečaju Cinkarne Celje je bila njena zamisel
za klopco v parku izbrana, po njenih načrtih izdelana in
sedaj je razstavljena v Mozirskem gaju. Šolanje bo nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center, kasneje pa se želi
izobraževati v tujini.
Tinkara Flis
je odločno, samozavestno dekle.
Njeno življenje je polno glasbe in
plesa. Devet let je prepevala v pevskem zboru, samostojno, v duetu
ali z manjšo skupino. Pleše, odkar
ve zase. Vsa leta je plesala pri šolskem plesnem festivalu in osvajala bronasta, srebrna in zlata priznanja. V lanskem šolskem letu je
s produkcijo šolske skupine ŠPF dosegla tretje mesto
v državi, letos pa je osvojila zlato priznanje za solo nastop in bila uvrščena v sam vrh državnega tekmovanja.
V prostem času rada bere in je tako osvojila zlato bralno priznanje. Sodelovala je na mnogih tekmovanjih in
osvojila bronasta priznanja (Vegovo, Cankarjevo, biologijo), srebrna za nemško in zlato za angleško bralno
značko ter se s šolsko ekipo uvrstila v državno finale
Ekokviza. Je odlična učenka in bo zapisana v zlato knjigo. Je navdušena športnica, pri srcu sta ji zlasti odbojka in nogomet. Tako je s šolsko dekliško nogometno
ekipo dosegla tretje mesto, kar se je zgodilo prvič. Šolanje bo nadaljevala na l. gimnaziji Celje.

prizadevno, delovno dekle, jasno
zastavljenih ciljev. Vedno je pripravljena pomagati učencem, ki to
potrebujejo. V šoli je odlična učenka, ki z vztrajnostjo, doslednostjo
in pozitivno naravnanostjo dosega uspehe, ki so se ji včasih zazdeli nedosegljivi. Zapisana bo v zlato
knjigo odličnih učencev naše šole.
Svoje znanje je dokazovala na mnogih področjih. Osvajala je bronasta priznanja (Vegovo, Cankarjevo, zgodovina, biologija, logika), srebrno in zlato pri angleški
in nemški bralni znački ter zlato bralno priznanje za devet let branja. Tudi v pevskem zboru je prepevala vsa
leta. Je športna navdušenka, strastno navija za prav
vse slovenske športnike. To se kaže tudi v njenem načinu življenja, saj prosti čas zapolnjuje s športnimi aktivnostmi. Tako rada igra košarko in odbojko, letos pa
je sodelovala v šolski dekliški nogometni ekipi in osvojila tretje mesto. Šolanje bo nadaljevala na l. gimnaziji
Celje.
Kaja Skaza
je dekle mnogih talentov. Poje,
pleše, jezdi, igra klavir in se goreče
predaja športu. Z disciplino in delavnostjo vztrajno dosega cilje, ki
se mnogim zdijo nedosegljivi. Včasih se zdi, da v svojem enem dnevu postori več kot mnogo učencev
v enem tednu. Je odlična učenka,
ki bo zapisana v zlato knjigo, in
dobitnica mnogih bronastih (Cankarjevo tekmovanje,
logika, fizika, astronomija, matematika, šolski plesni
festival) ter srebrnih priznanj (fizika, šolski plesni festival). V lanskem šolskem letu je s produkcijo šolske skupine ŠPF dosegla tretje mesto v državi. Osvojila je zlato
bralno in pevsko priznanje za devetletno sodelovanje.
V letošnjem šolskem letu je bila izbrana za najboljšo
plesalko in športnico šole. Z dekliško nogometno ekipo je osvojila tretje mesto. Prosti čas v veliki meri namenja svojemu konju, s katerim je osvojila prvo mesto iz dresure v jahanju konj. Lani je zaključila glasbeno
šolo, vendar pravi, da sedaj sede za klavir in igra zase.
Vendar tudi tukaj ni ostala praznih rok. Na tekmovanju
mladih pianistov v Velenju je osvojila bronasto plaketo, na mednarodnem v Beogradu pa je osvojila zlato
plaketo. Šolanje bo nadaljevala na l. gimnaziji Celje.

www.mojaobcina.si/vojnik

Nina Mernik

na videz krhko svetlolaso dekle,
čarobnega glasu, je prepevalo v
pevskem zboru vseh devet let. Pogosto je na prireditvah nastopala kot solo pevka. V prostem času
obiskuje šolo solo petja Opus pri
Boštjanu Korošcu ter se uči igrati
klavir. Njene solo nastope in nastope z Malim orkestrom, ki deluje
pod okriljem KUD France Prešeren Vojnik, smo lahko
spremljali na mnogih kulturnih prireditvah. Svoje petje
je dopolnjevala s plesom, saj je osvojila bronasta, srebrna in zlata priznanja na tekmovanjih ŠPF ter v lanskem šolskem letu s produkcijo šolske skupine ŠPF dosegla tretje mesto v državi. Njeno močno področje so
tuji jeziki. V tekmovanju iz angleškega jezika je osvojila bronasto priznanje, iz nemškega jezika je dosegla
srebrno priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje. Šolanje bo nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center
(umetniška smer).
Ines in Iris Srebot
zapriseženi ljubiteljici živali, sta
odlični učenki. Ljubiteljici konj radi
prepevata, zato sta prejeli priznanji za devetletno predano petje v
pevskem zboru. Osvajali sta bralne značke pri nemškem in angleškem jeziku ter prebirali knjige za
bralno priznanje. Plesali sta pri šolskem plesnem festivalu in radi sodelovali na prireditvah v šoli in izven nje. V prostem času poskrbita
za svoje konje in pogosto jezdita
po okoliških poteh. Najbolj ju razjezi nevestno in grobo ravnanje z
živalmi. Ker želita takšnim zlorabljenim živalim pomagati, sta se odločili šolanje nadaljevati na Srednji
šoli za veterino Maribor.

Nagrajenke in odličnjakinje z županom ter ravnateljem OŠ.
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Zborovski BUM
v Mariboru
V torek, 2. junija 2015, je potekal v Mariboru tretji
Zborovski BUM, na katerem so med 7000 učenci sodelovali tudi pevci OŠ Vojnik.
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik je že drugič sodeloval na eni največjih glasbenih prireditev v Sloveniji, na Zborovskem BUM-u. Na srečanje smo se iz Celja
odpeljali z vlakom, kar je posebno doživetje, prav tako
kot prepevanje na BUM-u.
V Ljudskem vrtu je ubrano zadonelo 6700 otroških
glasov ob spremljavi 360 plesalcev in vojaškega orkestra, za posebno vzdušje pa so poskrbeli športniki Filip Flisar, Klemen Kosi, Marcos Tavares in najbolj Tina
Maze, prav tako pa predsednik Borut Pahor.
Zborovski BUM, ki je že tretjič v zadnjih štirih letih
povezal šolarje in dijake iz vse Slovenije, je letos pritegnil še več mladih pevcev. Po besedah organizator-

Svetovni dan Zemlje
pri Lovski družini
Vojnik
V zavetju lovskega doma Lovske družine Vojnik so četrtošolci OŠ Vojnik spoznavali pomen okolja in skrbi
za ohranjanje biotske raznovrstnosti naše pokrajine in
tako ob gostoljubju lovcev na poseben način obeležili
22. april – svetovni dan Zemlje.
Že ob prihodu k lovskemu domu so učenci v ribniku ob Račjem dvoru opazovali mrest, ki so ga opisovali
kot kupčke pene, v katerih so vidne črne pikice.

Janez Marin, Viki Štokojnik in Viki Jelen

Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik skupaj s skladateljico
Tadejo Vulc

jev se jih je zbralo skoraj 7000 iz več kot 200 šol. Na
prvem »bumu« leta 2012 jih je bilo na Trgu Leona Štuklja 1435, iz 36 osnovnih šol štajerske regije.
Ob Zdravljici, Da pleši, pleši čarni kus, Vsi so venci vejli, Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj in Dnevu ljubezni,
ob katerih so zapeli tudi poslušalci, so združeni zbori
zapeli še dve novi umetnini, in sicer Venček Svatovskih
pesmi iz Istre Ambroža Čopija in pesem Srčeva Tadeje
Vulc. Poleg njiju so dirigirali učitelji glasbene umetnosti na osnovnih šolah.
48 pevcev OŠ Vojnik je na srečanje pripravila Emilija
Kladnik Sorčan.



Mia Marguč, 7. a
Foto: Simona Šarlah
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Zanimivo predstavitev dela in poslanstva lovcev sta
predstavila Janez Marin in Viki Jelen. Posebnost dnevu zemlje pa sta s svojo prisotnostjo dodala podžupan
občine Vojnik Viktor Štokojnik in Petra Pehar Žgajner.
Otroci so z zanimanjem prisluhnili piščalkam in skušali ugotoviti, oglašanje katere živali posnemajo. V
predstavitvi so izvedeli, da je v našem okolišu vedno
manj zajcev, da je zelo redko opaziti divjega petelina,
povečuje pa se število srn in divjih prašičev, slednji naredijo veliko škode na poljih in travnikih. Sprehod okrog ribnika je bil priložnost za opazovanje narave in zaznavanje sprememb v naravi. Hranjenje krapov, ki so
segali za suhimi koščki kruha, je otroke navdušilo.
Lovci so nam pripravili prijetno druženje in z zanimivim pristopom skušali otrokom približati pomen varovanja naravnega okolja, živih bitij in vsega, kar je
pomembno za ravnotežje v naravi in je pogoj za naš
obstoj.
Hvala LD Vojnik za lepo preživet dopoldan ob dnevu
Zemlje.



Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Jure Vovk

Evropska vas se imenuje vseslovenski in mednarodni
projekt, katerega namen je spodbujati medkulturno
razumevanje, solidarnost, toleranco, spoznavati druge narode in države v EU, hkrati pa krepiti zavedanje
lastne identitete in identitete naroda.
V projekt, ki poteka v devetih regijah, se že več let zapored vključujeta tudi obe osnovni šoli v naši občini.
Učenci z učitelji mentorji ob projektnih dnevih na različne načine spoznavajo in raziskujejo kulturo, običaje,
značilnosti, plese, glasbo, arhitekturo, kulinariko določene države EU. Ob zaključku projekta pa se na Krekovem trgu v Celju šole predstavijo s postavitvijo stojnic,
kjer predstavijo državo, ki so jo raziskovali učenci, razstavijo izdelke, nastale med spoznavanjem države, in
sodelujejo v kulturnem programu.

skupina prislužila simbolično nagrado, sledile pa so še
zanimive delavnice. Učenci in učitelji so na inovativen
način spoznavali Finsko – deželo tisočerih jezer, deželo
polnočnega sonca, otokov, širnih gozdov, Eskimov, lo-

“Finska stojnica” OŠ Vojnik

“Švedska stojnica” OŠ Antona Bezenška Frankolovo

Letos so tako na OŠ Antona Bezenška Frankolovo
podrobneje spoznavali Švedsko. Mentorici projekta
Lucija Bevc in Petra Jager Čakš: »Kot je že v navadi, smo
v večini v aprilu izvedli tehniške dneve in v različnih
delavnicah so nastajali zanimivi plakati in kulinarične
dobrote. Nekaj teh je na razstavi v pritličju šole. Na naši
stojnici so sodelovali štirje učenci šestega razreda, sedmošolka Pia je kot Pika pri tem ›nagajivo‹ pomagala,
njena sošolka Eva pa je vse skrbno fotografirala. Kasneje sta se pridružili preostalim sošolkam, ki so nastopile
s plesno točko ob skladbi Mamma Mia.«
Na OŠ Vojnik so se posvetili Finski. Mentorica projekta Nataša Jager: »Z učenci šestih, sedmih in osmih razredov smo izvedli kulturni dan. V uvodnem delu smo
si lahko ogledali nekaj krajših filmov o Finski, sledilo
je reševanje tematske križanke, kjer si je zmagovalna

sov in lososov pa tudi deželo vrhunske tehnologije in
blaginje, lesenih hišk in savn, Božička, vrhunskih športnikov in še bi lahko naštevali. Prav tako so se projektu
pridružili tudi učenci razredne stopnje, kjer so v okviru
rednega pouka našli prostor za kakšno finsko posebnost in zanimivost. Tako so izdelovali lesene brunarice, miselne vzorce, smrečice ali pa so si ogledali Ribiča
Pepeta na temo Finska. Učenke tretjih razredov pa so
z mentorico go. Milanko Kralj pripravile finski družabni
ples letka-jenkka, s katerim se je naša šola predstavila
na zaključni prireditvi v Celju.«


Lidija Eler Jazbinšek
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OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ Vojnik
del vseslovenskega projekta Evropska vas
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Državno srečanje
mladih raziskovalcev
V letošnjem šolskem letu je na OŠ Hudinja v Celju potekalo 37. srečanje mladih raziskovalcev Mestne občine Celje, ki so se ga udeležili tudi raziskovalci OŠ Vojnik
in njihovi mentorji. Za tri naloge se je strokovna komisija odločila, da nas zastopajo na državnem tekmovanju, ki je potekalo 18. maja 2015 na Gimnaziji in Srednji
poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti. Dosegli so 2
zlati priznanji in 1 bronasto priznanje.
Letošnjih pet raziskovalnih nalog smo zagovarjali pred različnimi strokovnimi komisijami na področju
agronomije, ekonomije, jezikov, kemije in sociologije.
Učenci so se na predstavitvah in zagovorih svojih raziskovalnih nalog odrezali odlično. Vsi si za svoje delo
zaslužijo iskrene čestitke. Ponosni smo na dosežek in
zelo motivirani za nadaljnje delo.
NASLOV NALOGE: NEMŠČINA KAPUTT? Analiza
položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli med
letoma 2008 in 2015 – ZLATO PRIZNANJE
Avtor: Matej Gobec
Mentorica: Simona Šarlah Lektorica: Amalija Kožuh
Tema raziskovalne naloge je drugi tuji jezik v OŠ. Zanimalo me je predvsem mnenje učencev in staršev o
poučevanju drugega tujega jezika v OŠ. V teoretičnem
delu sem prikazal stanje učenja jezikov v nekaterih državah EU in ugotavljal, kakšno je stanje učenja tujih jezikov pri nas. V empiričnem delu sem zbral rezultate
anket in intervjuja ter jih analiziral. Ugotovil sem, da so
tako učenci kot starši zelo naklonjeni učenju drugega
tujega jezika in jim to ni v breme, saj se zavedajo prednosti le-tega pri zaposlitvi in v življenju nasploh. Pri vse
večji konkurenci v svetu je vsaka najmanjša prednost

zelo dobrodošla. Znanje tujih jezikov pa je zelo velika prednost in pomeni velik korak naprej k uspehu. V
dobi informacijskih sistemov je pridobivanje informacij enostavnejše. Srečujemo pa se s celo paleto jezikov.
In če vsaj vsebinsko razumemo prebrano internetno
stran, je naše delo zelo olajšano in ga lahko kvalitetno
dokončamo. Pri tem prihranimo delodajalcu tako čas
kot denar. Menim, da bodo v prihodnosti delodajalci
iskali ljudi, ki govorijo več jezikov, ker bodo tako lahko tudi širše delovali. Morda bo prav veliko povpraševanje po znanju tujih jezikov pripomoglo k temu, da
bo nekoč drugi tuji jezik obvezen del osnovnošolskega izobraževanja. Seveda, če težimo k temu, da bomo
konkurenčni drugim državam in bomo sledili ponudbi
in povpraševanju, ki je temelj zdravega gospodarstva.
NASLOV NALOGE: ODPADNA HRANA PRI ŠOLSKI MALICI NA OSNOVNI ŠOLI VOJNIK – ZLATO PRIZNANJE
Avtorja: Adam Wahibi, Gašper Marčič
Mentorica: Polona Bastič Lektorica: Milena Jurgec
Šolska malica je obrok, ki mora biti organiziran, torej
skrbno pripravljen in ponujen vsakemu osnovnošolcu.
To osnovni šoli nalaga Zakon o šolski prehrani. V tem
letu v centralni in treh razdelilnih kuhinjah OŠ Vojnik
za učence dnevno pripravimo 720 malic. Na jedilniku
so zdrave, po sestavi živil raznolike ter po količini hranil
in energije šolarjem primerne malice. A nekaj te ponujene hrane tudi zavržemo. S terensko metodo, s katero
smo 30 šolskih dni najprej ločevali, nato pa tehtali odpadno hrano, smo v raziskovalni nalogi prišli do kopice natančnih podatkov. Ugotovili smo, da so bolj ješči
učenci od 1. do 4. razreda, saj je pri šolski malici vedno
ostalo več odpadne hrane pri učencih od 5. do 9. razreda. S primerjavo odpadne hrane po posameznih skupinah živil največji delež predstavljata kruh in pekovsko
pecivo, sledijo sveže in konzervirano sadje, mlečni izdelki in ostalo. V povprečju zavržemo najmanj mesnih
izdelkov ter sveže in konzervirane zelenjave. Spremljali in merili smo tudi napitke. V povprečju jih pri šolski
malici učenci ne popijejo 41 litrov. Za izračun stroška
odpadne hrane smo uporabili podatke iz razpisne dokumentacije javnega naročila za sukcesivno dobavo živil OŠ Vojnik in preko tega prišli do podatka, da v šolskem letu zavržemo 5,75 % pripravljenih šolskih malic.
NASLOV NALOGE: STAREJŠI IN TEHNOLOGIJA –
BRONASTO PRIZNANJE
Avtorica: Ava Boštjančič
Mentor: Jure Štokovnik Lektor: Gregor Palčnik
Na začetku sem želela raziskovati odnos starejših do
uporabe mobilnih telefonov in ostale tehnologije. Po
prebiranju različne literature na to temo pa sem se odločila osredotočiti le na njihov odnos do mobilnih te-
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NASLOV NALOGE: RAST KRISTALOV
Avtorji: Jakob Ban, Jaka Samec, Kamil Wahibi
Mentorica: Rebeka Žagar
Lektorica: Barbara Ojsteršek Bliznac
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati, kako hitro,
kako veliki in kakšnih oblik zrastejo kristali kuhinjske
soli, grenke soli in sladkorja pri različnih temperaturah v enem tednu. Pridobljene rezultate smo primerjali z rezultati, ki so jih dobili pri podobnih raziskavah
po svetu. Sestavili smo eksperimentalni delovni list z
navodili za izvedbo eksperimenta Rast kristalov. Eksperiment smo izvajali od meseca decembra 2014 do
meseca marca leta 2015 na OŠ Vojnik. Opazovanje je
potekalo 1 teden. Priključili smo se tudi Globalnemu
eksperimentu 2014 z naslovom »Kakšni so najboljši pogoji za rast največjih kristalov?«, ki ga organizira
The Royal Society of Chemistry. Ugotovili smo, da so
pri sobni temperaturi najbolj zrastli kristali grenke soli.
Ti kristali so bili otrorombični. Kristali kuhinjskega sladkorja so bili manjši od kristalov grenke soli in nekoliko
večji od kristalov kuhinjske soli ter monoklinske oblike.
Najmanj pa so zrastli kristali kuhinjske soli. Ti so bili kubične oblike. Najhitreje so rastli kristali kuhinjske soli,
kristali sladkorja in grenke soli pa so začeli rasti šele po
tretjem dnevu. V hladilniku so po enem tednu zrastli
samo kristali kuhinjske soli. V enem od vzorcev, kamor
smo dodali nekaj rdečega barvila za živila, je na dnu
čaše zrastlo 5 večjih kristalov soli. Preostali kristali kuhinjske soli, ki so zrastli v čašah v hladilniku, pa so bili
manjši od tistih pri sobni temperaturi. Naši kristali so
bili po velikosti in obliki podobni kristalom, ki so zrastli
drugod po svetu.

NASLOV NALOGE: VPLIV VREMENA NA PRIDELEK
V KMETIJSTVU V LETU 2014
Avtorici: Tjaša Kotnik, Tija Pilih
Mentorica: Tatjana Hedžet Lektorica: Amalija Kožuh
Namen raziskovalne naloge je predstaviti bistvene
značilnosti, prednosti, slabosti oziroma vpliv vremena
na pridelek v kmetijstvu v letu 2014. Raziskovali smo,
s kakšnimi težavami so se srečevali pridelovalci v okolici Vojnika, o težavah, ki so jih imeli pri obdelovanju
in spravilu pridelka, ter kako so bili zadovoljni s pridelkom. Kmetijstvo je zelo odvisno od naravnih dejavnikov: reliefa, zgradbe tal, hidroloških razmer in čedalje
bolj vremenskih pojavov, ki vplivajo na pridelavo pridelkov. Seveda pa imajo vpliv tudi družbeni dejavniki (prebivalstvo, odseljevanje mladih s podeželja, deagrarizacija, industrija, politika ...). Povezanost med
njimi pa vpliva na razvoj kmetijstva. Primerjali smo
podnebne spremenljivke, temperaturo zraka, količino padavin in vlažnost zraka v Vojniku s povprečjem.
Ugotovili smo, da je bilo leto 2014 rekordno toplo in
zelo mokro, da smo imeli zelo veliko deževnih dni. Najbolj mokro je bilo meseca septembra. Leto 2014 ni bilo
naklonjeno kmetovanju, kajti pojavljale so se težave
pri obdelovanju in spravilu pridelka, tako da je bila
samo količina pridelka, a brez kvalitete. Na pridelkih so
se pojavljale tudi različne bolezni. O povprečnem vremenu več ne moremo govoriti, kajti vsako leto opažamo večja odstopanja (poplave, žled, neurja, toča, suše,
močno deževje …). Posledica le-tega pa ni le velika
škoda, ampak tudi težava pri načrtovanju dejavnosti
za naslednje leto.


Pripravila: Rebeka Žagar
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lefonov. Postavila sem dve hipotezi, ki sta se ob koncu
mojega raziskovanja izkazali za resnični. Domnevala
sem, da tehnologija lahko starejšim precej olajša vsakdan in da se sočasno starejši tehnologije branijo z vsemi štirimi. Obe domnevi sta bili potrjeni. Vsi anketiranci
uporabljajo mobilne telefone, z uporabo katerih imajo
velikokrat težave in prosijo bližnje za pomoč. Večina
je bila mnenja, da je tehnologija nekaj, kar je zasvojilo svet, in da so obstoječe naprave zanje dovolj razvite. Izkazalo se je, da si moji anketiranci želijo obiskati kakšno delavnico o uporabi mobilnih telefonov in
podobnih naprav ter o ravnanju z njimi. Predvsem pa
imajo željo, da bi bili njihovi odrasli otroci, vnuki, prodajalke v trgovini itn. strpni in potrpežljivi do njihovega rokovanja z napravami. Ob raziskovanju sem malo
pobrskala tudi med ponudbami mobilnih operaterjev
v Celju. Zato sem obiskala Simobil, Tušmobil in Telekom. Prijazni operaterji so mi razložili, kako poskrbijo
za starejše obiskovalce. Obstaja tudi mobilni telefon, ki
je narejen posebej zanje: z velikimi tipkami, glasovnimi
znaki ob dotiku tipke in enostaven za uporabo.

ŠOLSTVO

Evropska unija
v vojniški šoli
Tudi v tem šolskem letu je OŠ Vojnik aktivno sodelovala
v projektu Evropska unija v šoli, ki ga že tretje leto zapored izvaja Center za proučevanje mednarodnih odnosov
na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pod
akademskim koordinatorstvom doc. dr. Ane Bojinović
Fenko.
Tokrat so na šoli vsebine, povezane z Evropsko unijo
(EU), vključevali v predmet glasbena umetnost.
Tako so 6. maja 2015 prvošolci pod mentorstvom učiteljice Anke Krajnc v sodelovanju z Natašo Čerenak izvedli
glasbeno uro prek spoznavanja uspavank štirih različnih
držav članic EU. Poslušali so primere uspavank iz Francije, Italije, Češke in Avstrije, ugotavljali in primerjali njihove glasbene značilnosti ter jih primerjali s slovenskimi. Ob tem so usvojili geografski položaj držav in njihov
medsebojni odnos (sosedstvo) ter učno uro zaključili z
demokratičnim glasovanjem za video ogled najljubše
uspavanke.
O evropskih državah so se učenci v nadaljevanju izobraževali tudi pri drugih predmetih; znanje so utrjevali
in preverjali z odkrivanjem značilnosti evropskih držav
s pomočjo predmetov iz potovalnega kovčka. Učenci 3. razreda pa so 13. maja pod mentorstvom Milanke
Kralj spoznavali ljudske plese različnih evropskih držav.
Najprej so ponovili znanje o slovenski ljudski pesmi in
plesu, jih nekaj izvedli in opisali oblačila plesalcev. Nato
so po video predvajalniku spoznali še nekatere druge evropske ljudske plese; češko polko, grški sirtaki in
španski flamenko. Pri vseh so primerjali izvajalce, oblačila, tempo in instrumentalno podlago za ples. Ob koncu
učne ure so si s kolegi vseh tretjih razredov ogledali izvedbo finskega otroškega plesa, ki jo je z mentorico Milanko Kralj pripravila skupina učenk plesnega krožka v
okviru projekta Evropska vas.
Praznično delovno soboto dneva Evrope so 9. maja na
poseben način obeležili učenci 9. c-razreda, saj so v okviru glasbene vzgoje poslušali, prepoznavali, primerjali,
ugotavljali in vrednotili temeljne značilnosti glasbe 20.
in 21. stoletja na študiji primera Eurosonga. Spoznali so
avizo tega 60-letnega evropskega pevskega tekmovanja
in kontekst njegovega nastanka. Ogledali so si izvedbi
dveh pesmi, izvajalke Nicole Ein bisschen Frieden (Malo
miru – zmagovalna pesem Eurosonga 1982) in Conchite
Wurst Rise like a phoenix (Vstati kot feniks – zmagovalna
pesem Eurosonga 2014). Primerjali so glasbene značilnosti, celostni vidik nastopov, vsebinsko sporočilo besedil pesmi, izvajalca, jezik izvajanja ter podobo tekmovanja v različnem časovnem okviru. Mentorica Emilija
Kladnik Sorčan jih je opozorila, da so bili pozorni na druž-
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beno-politične okoliščine, v katerih sta pesmi nastali, in
tako so v razpravi ugotovili, da obe izvajalki opozarjata
na temeljne družbene vrednote v evropskem prostoru,
to so svoboda, mir, enakost ter varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Učno uro so učenci zaključili ob
kitarski spremljavi z lastno izvedbo pesmi Malo miru v
slovenskem jeziku. Po vseh treh v maju izvedenih učnih
urah so sodelujoči učenci dobili zahvalno pozornost izvajalca projekta; skodelico s simbolom EU, vojniška šola
pa je za vse razrede predmetne stopnje prejela družabno igro »Čutim Evropo«. Učne ure so učencem pokazale
transnacionalno dimenzijo glasbe, ki povezuje državljane EU ne glede na narodnost, jezik ali druge nacionalne
značilnosti v evropsko skupnost ljudi, v kateri otroci poslušajo podobne uspavanke, narodi plešejo ljudske plese
s podobnimi motivi in izvajalci tekmujejo v izvajanju zabavne glasbe s skupnim namenom krepitve medsebojnega razumevanja in kulturne pestrosti.
Namen projekta EU v šoli, ki ga sofinancira EU in od leta
2011 poteka v različnih oblikah po vseh državah člani-

cah EU, je povečati poznavanje in zanimanje za EU pri
državljanih EU. Znanje in interes za procese in politike
EU sta namreč temeljni predpostavki za aktivno državljanstvo mladih (in vseh drugih) ter za kritično vrednotenje učinkov EU na vsakdanje življenje. Letošnji projekt
z naslovom »Učni načrti osnovnih šol, obogateni z vsebinami o Evropski uniji«, v katerem je poleg vojniške sodelovalo še 9 drugih osnovnih šol, se osredotoča na izvajanje ciljev učnih načrtov šestih predmetov na razredni in
predmetni stopnji prek podajanja aktualnih vsebin o EU.
Predmeti, za katere so bile oblikovane na sinhronizacijski didaktiki in avtentičnem učenju temelječe učne ure
in inovativni načini preverjanja znanja, so družba, spoznavanje okolja, glasbena umetnost, zgodovina, geografija ter domovinska in državljanska kultura in etika.
Uspeh projekta je razviden ne le iz ocen učnih ur zadovoljnih učencev in učiteljev, temveč tudi iz dosega izdelkov projekta, to so učne priprave z delovnimi gradivi in
preverjanji znanja 18 učnih ur, ki bodo objavljeni v prostem dostopu kot elektronska knjiga na spletnih straneh
projekta in Zavoda za šolstvo Republike Slovenije kot
priporočilo za rabo zainteresiranim učiteljem.


Ana Bojinović Fenko

Ob prazniku
Krajevne skupnosti Vojnik
vas vljudno vabimo na

KULTURNO PRIREDITEV
S PODELITVIJO
KRAJEVNIH PRIZNANJ,
ki bo v petek,
19. junija 2015 ob 19. uri,
v Kulturnem domu Vojnik.

V ponedeljek, 2. marca 2015, se je za šestošolce OŠ Vojnik začela zimska šola v naravi na Rogli. Vsi učenci smo
komaj čakali na ta dogodek, saj smo vedeli, da se bomo
v tem tednu vsi naučili veliko novega.
Prispeli smo na Roglo in se naselili v sobe. Kmalu je bila
na vrsti prva dejavnost na snegu, to je bilo testiranje na
progi Uniorček. Tam so učitelji smučanja testirali naše
znanje v dveh vožnjah. Nestrpno smo čakali na večer,
ko smo se dogovorili, kako bo potekal teden in v kateri skupini bo kdo. Zvedeli smo, da bomo vsako popoldne po naporni smuki odšli še na eno aktivnost. Čakali
so nas adrenalinsko sankanje, plezanje in gledanje filma
ter večerne aktivnosti. Teh smo se najbolj razveselili, saj
smo imeli spoznavanje Azije, disko in igre v telovadnici.
Med tednom smo vedno šli z dopoldanske smuke na kosilo in se pripravili na popoldansko učenje smučanja. Vsi
pa smo se najbolj razveselili diska. Tam smo plesali, pili
koktajle in sošolcu Maticu pripravili presenečenje, ker je
imel rojstni dan. V petek je napočil dan d, saj smo po kosilu odšli na zadnje vaje pred tekmo. Veseli smo bili tudi
zato, ker so nas prišli obiskat starši, ki so si lahko ogledali
tekmo v veleslalomu na Mašin žagi. Vsak po svoje je pokazal znanje, ki ga je pridobil v šoli v naravi. Nekateri so
na začetku tedna prvič stali na smučeh, zadnji dan pa so
že smučali. Po končanem smučanju smo se s starši vrnili
domov.

Vašega obiska bomo veseli
na tej in tudi na drugih prireditvah,
ki jih za vas pripravljajo društva.
Iskrene čestitke
ob krajevnem prazniku.

Lidija Eler Jazbinšek
Predsednica Sveta KS Vojnik

Tako se je končala naša zadnja šola v naravi na Rogli.
Hvaležni smo ravnateljici Olgi Kovač in vsem učiteljem,
ki so nas spremljali, da so z nami preživeli naporen teden in nam omogočili prijetna doživetja, predvsem pa
napredek v smučanju.



Erik Senegačnik, 6. c OŠ Vojnik
Foto: Arhiv OŠ Vojnik
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KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

Zimska šola v naravi
za šestošolce
OŠ Vojnik

ŠOLSTVO

Kdor poje, kdor pleše, se igra, je v vrtcu
Mavrica doma
V našem vrtcu imamo vse:
kocke, punčke,
barvice, slikanice in glasbila,
pravljice …
in dobra vila čara dneve brez skrbi!
Se še kje vse to dobi?
V našem vrtcu Mavrica smo prijatelji naj naj!
Vse, kar imamo in kar znamo,
razdelimo tudi vam,
če vas pot zanese k nam.
Ko na običajen dan po 16. uri iz vrtca Mavrica otroci odidejo domov, iz njegovih prostorov veje tišina. V
četrtek popoldne, 14. maja 2015, pa je iz njih kar kipelo od otroškega smeha, razigranosti, veselja in pričakovanja. Vsi otroci, tudi tisti s podružničnih enot, so
se namreč zbrali v centralnem vrtcu in nestrpno čakali
nastop na prireditvi Kdor poje, kdor pleše, se igra, je
v vrtcu Mavrica doma. Otroci in zaposleni smo že
drugič zapored staršem,
bratcem, sestricam … in
mnogim drugim gostom
pripravili čudovit in vsebinsko zelo bogat kulturni program z namenom
prikazati utrip življenja in
dela našega vrtca.
Vse zbrane je v uvodu
nagovorila ravnateljica
vrtca Simona Žnidar, ki je
med drugim poudarila, kako pomembna je osebna in
profesionalna rast vzgojiteljev in njihovih pomočnikov
ter da delo opravljamo s srcem in ljubeznijo, saj smo v
otroških očeh tisti, ki vemo in znamo, tisti, ki nas otroci v vsakem trenutku opazujejo in hkrati posnemajo.
Nato pa je več sto otroških nožic – od tistih najmlajših do tistih, ki bodo jeseni prvič sedle za šolske klopi – v telovadnici osnovne šole pogumno stopilo na
veliki oder in nam s svojo prisrčnostjo, iskrenostjo ter
spontanostjo grelo srca in nahranilo duše. Z ljudskimi
pesmimi, izštevankami, rajalnimi igrami, s štetjem in
petjem v različnih jezikih, plesom ter z deklamacijami
se je izvirno predstavilo vseh enaindvajset skupin vrtca. Najmlajšim so pri nastopih pomagali večji vrtičkarji, s čimer smo želeli izpostaviti medsebojno povezovanje in sodelovanje skupin. Z izjemnim občutkom za
ljudsko izročilo je pod mentorstvom vzgojiteljice Ane
Gregorc nastopila v tem šolskem letu ponovno ustanovljena folklorna skupina, ki je na odru pričarala čas
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otroštva naših babic in dedkov ter poudarila pomen
ohranjanja kulturne dediščine med najmlajšimi. Zelo
ubrano je zapel tudi Mavrični zborček, združen iz enot
Vojnika in Frankolovega, pod mentorstvom vzgojiteljic

Katarine Antloga in Klaudije Lubej. S pesmijo ljudstev
sveta z naslovom Rio so v dvorani povzročili pravo karnevalsko vzdušje in poželi ogromen aplavz. Obe skupini je na različna glasbila spremljal Luka Čater.
Čeprav je prireditev od zaposlenih terjala veliko dodatnega dela, organiziranosti, odgovornosti in skrbi,
od staršev pa potrpežljivosti, prilagodljivosti in razumevanja, si želimo, da bi nam vsako leto uspelo pokazati, kako lepo se imamo v našem vrtcu, kaj vse znamo
in zmoremo. Prav in dobro je, da skupaj gledamo v isto
smer, saj le tako dosegamo najpomembnejši cilj: dati
najboljši del sebe našim otrokom.



Aleksandra Ambrož
Foto: Jure Vovk

Sodelovanje vzgojiteljice in njene pomočnice s starši otrok, ki so jima zaupani v vzgojno-pedagoški proces, je zahtevna in pomembna naloga, ki mora temeljiti predvsem na medsebojni komunikaciji, podpori in
zaupanju. Le na tak način pozitivno prispeva k uspešnemu razvoju vsakega otroka. Če starši in vzgojiteljici dobro sodelujejo, otroci v vrtec radi prihajajo, so v
njem sproščeni in zadovoljni.
V najini skupini je 24 prisrčnih in prijetnih otrok, s katerimi radi pripravimo kakšno presenečenje tudi za njihove starše. Marčevski akcijski načrt dela v vrtcu je bil
namenjen spoznavanju družine, v sklopu česar sva z
otroki pripravili malenkost drugačno srečanje njihovih
najbližjih – iz igralnice sva jih povabili v naravo. Zbrali
smo se pri cerkvi svetega Jerneja v Vojniku in jo od tam
mahnili na krajši pohod, ki pa smo ga obogatili in popestrili s pesmimi ter pogovorom. Na prvem daljšem
postanku ob gozdni jasi so otroci vsem zbranim zaigrali dramsko igrico, prirejeno po zgodbi Zrcalce Grigoria Viteza. Na drugem postanku pa smo pozornost
posvetili mamicam, saj so praznovale materinski dan.
Da znajo tudi otroci skrivnosti obdržati zase, se je izkazalo, ko so mamicam v zlatih paketkih podarili preproste uhane, narejene iz gumbov. Zelo so se jih razveselile, nekatere pa jih celo kar nadele. Druženje smo
zaključili s prijetnim klepetom in prigrizki iz nahrbtnikov.

Zelo veseli pa sva tudi, kadar starši sami predlagajo
sodelovanje s skupino in otrokom vsebinsko popestrijo in obogatijo dneve v vrtcu. V aprilu, ko smo obravnavali tematski sklop zdravje, se nam je s sodelavko in
dijakoma pridružila gospa Petra Boštjančič, mamica
najine varovanke in profesorica na Srednji zdravstveni
šoli Celje. Otrokom so pripravili izjemno zanimive kemijske poskuse, najbolj pa jih je pritegnilo izdelovanje
zobne kreme, ki so jo lahko odnesli domov in si z njo




Aleksandra Ambrož in Irena Fevžer
Foto: Aleksandra Ambrož

Medvedi in medvedki
»Prijazno godrnja, sešit je iz blaga,
in ker ima me rad, gre z mano tudi spat.«
Pred davnimi časi, tam nekje konec 19. stoletja, se je
začela medvedja zgodba. Takrat so nastali prvi plišasti
medvedki. Za prvimi so kmalu začeli nastajati medvedi vseh velikosti in oblik, majhni, veliki, debeli, suhceni, oblečeni v mornarje, vojake, klovne, zdravnike, plesalce, v pižamah in predpasnikih. Pesniki in pisatelji so
ob pogledu nanje in na njihove lastnike, otroke, dobili
navdih za svoja dela. Otroške revije pa so ta dela z veseljem objavljale.

Tudi Ciciban, ki bo septembra praznoval 70. rojstni
dan. V ta namen smo z učenci POŠ Šmartno v Rožni
dolini sodelovali v Cicibanovem prazničnem natečaju
Medvedi in medvedki. Učenci so v šolo prinesli medvede in medvedke vseh sort: plišaste, plastične, majhne,
velike in še večje, narisane, naslikane, skrite v knjigah
in seveda v Cicibanih in Cicidojih. Pripravili smo razstavo in jo v sredo, 6. maja, tudi odprli. Po kratkem kulturnem programu, pri katerem so sodelovali učenci z
deklamacijo pesmic o medvedih in otroški pevski zbor
podružnice, smo se vsi obiskovalci razstave, skupaj z
ravnateljico go. Kovač in podravnateljico go. Čerenak,
lahko posladkali s hruškami in medenimi »čikeci« kot
pravi sladkosnedi medvedi.
Z medvedi bomo rasli še naprej. Zato Cicibanu za njegov 70. rojstni dan že sedaj čestitamo in se mu zahvaljujemo, ker že toliko let rastemo tudi z njim.


Vesna Kotnik

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

61

ŠOLSTVO

Sodelovanje vrtca
Mavrica s starši otrok

skrbno umili zobe. Gospe Petri Boštjančič in drugim se
za čas, ki so nam ga namenili, pripravljen program in
material iskreno zahvaljujeva.
Vsi najini letošnji varovanci s septembrom odhajajo v
šolo. Želiva si in trudiva se, da bi tako otroci kot njihovi starši na vrtec ohranili lepe spomine in bi bilo naše
sodelovanje uspešno in prijetno vse do tistega dne, ko
bodo vrtec obiskali zadnjič.

ŠOLSTVO

Dan zemlje v vrtcu
Mavrica Vojnik
22. april je svetovni dan zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujemo že več kot 30 let.
Namen tega je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo.
V našem vrtcu so ta dan potekale različne dejavnosti. V vseh oddelkih smo izvajali ustvarjalne delavnice,
v katerih smo strokovni delavci skupaj z otroki izdelovali modne dodatke iz odpadne embalaže, kosov blaga, plastenk, gumbov, zamaškov in odsluženih kosov
oblačil. Nastale so različne torbice, verižice, zapestnice,
pokrivala, oblačila … Po vhodih vrtca smo nato izvedli pravo »eko modno revijo«, kjer so se naši ekofrajerji predstavili s svojimi oblačili in modnimi dodatki na
modni pisti. Za zaključek pa smo pripravili pogostitev
s pehtranovo potico in zeliščnim čajem. V ta namen

Obisk starih staršev
v kombiniranem
oddelku vrtca
Mavrica
Letos sva se s sodelavko odločili, da povabiva v okviru
meseca družine v vrtec tudi stare starše, ki so nenadomestljiv člen otrokovega življenja. Stari starši se rodijo
z vsakim otrokom, ki pride na svet; za svojo novo vlogo
se ne odločijo po lastni volji, ampak jim to darilo kar
»prijoka« v naročje.
Poslanstvo starih staršev je zelo pomembno. Otroci
jih potrebujejo kot hrano in vodo. Ne glede na to, kako
ti izpolnjujejo svojo vlogo, vplivajo na čustveno blaginjo svojih vnukov. Prav to smo lepo doživeli v našem
oddelku, v katerem so otroci, ki so stari od dve leti do
štirih let.

Ekofrajerji z modnimi dodatki

smo strokovne delavke v oddelku drugega starostnega obdobja skupaj z otroki spekle pehtranovo potico.
Najprej smo nabrali pehtran na vrtčevskem zeliščnem
vrtu. Otroci so ga nato z noži narezali na koščke in pomagali pri gnetenju testa. Seznanili so se s postopkom
priprave potice. Zraven smo skuhali še čaj iz zelišč, ki
tudi rastejo na našem zeliščnem vrtu. Čaj smo sladkali
z medom in dodali še limono za boljši okus. Na pogostitev smo povabili tudi prijatelje iz sosednjih skupin.
Dan zemlje smo zaključili s prijetnim družabnim dogodkom.

Magda Šrekl in Franja Turnšek

www.mojaobcina.si/vojnik
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Babice in dedki na obisku

Vabilu se je odzvalo 23 starih staršev, kar je veliko, saj
je srečanje z njimi potekalo prvič. Oboji so bili presrečni, ko so se srečali v igralnici, in opaziti je bilo njihovo povezanost in navezanost drug na drugega, kar so
pokazali otroci, ko so skočili starim staršem v naročje.
Iz oči je sijala sreča, sledili so neskončno objemi. Stari
starši so ob tem doživeli lep občutek, novo izkušnjo in
nežnosti ni in ni bilo konca. Nato so jim otroci razkazali
igrače in prostor, kjer se igrajo. Odvijale so se delavnice (slikanje stekleničk s prstnimi barvami, izdelovanje
rožic iz odpadnega materiala, igre v igralnih kotičkih ipd.). Vsi so bili zelo uspešni in aktivni. Nekateri stari
starši so ob tem spet po dolgem času obudili igrivost,
ki so jo nekoč doživeli skupaj s svojimi otroki. V skupini
je bilo zelo prijetno in veselo, slišati je bilo mirno ščebetanje otrok in prisrčen smeh. Kamor koli sva se ozrli,



Fanika Čečko in Nina Stanič

Vpis otrok
v vrtec Mavrica
Vrtec vsako leto v marcu objavi javni vpis za vpis otrok v Vrtec Mavrica Vojnik. Letošnje leto je vpis potekal
od 13. do 17. aprila 2015. Veseli nas, da se je v vrtec
skupaj vpisalo 110 otrok, in sicer v starosti od 11. mesecev do 5 let. Vpis je potekal za vse enote vrtca (Vojnik, Nova Cerkev, Socka, Frankolovo in Šmartno v Rožni dolini).
Na podlagi prejetih vlog bomo v šolskem letu
2015/16 oblikovali 20,5 oddelka različnih starosti. Na
enotah bodo prevladovale kombinirane in heterogene
skupine, v centralni enoti pa oblikujemo oddelke po
starosti. Na centralni enoti bo tudi en oddelek izmenične skupine. Na posameznih enotah je število prostih
mest manjše, kot je vpisanih otrok, zato se bo sestala
komisija za sprejem otrok v vrtec, ki bo vloge pregledala in točkovala po pripravljenih kriterijih.
Za starše otrok novincev smo v mesecu marcu pripravili dan odprtih vrat, kjer so imeli starši in otroci možnost spoznati vrtec in njegove prostore ter pridobiti
odgovore na številna vprašanja, ki se jim zastavljajo
ob vpisu otroka vanj. Ob vpisu smo starše seznanili s pomembnimi informacijami glede vstopa v vrtec
(zdravniško potrdilo, oddaja vloge za znižano plačilo
vrtca, uvajanje otroka v vrtec). Starši so prejeli publikacijo vrtca in zloženko »Prvič v vrtec«. V mesecu juniju načrtujemo roditeljski sestanek za starše otrok
novincev, kjer bodo dobili številne informacije o vrtcu, organizaciji dela, dnevni rutini in uvajanju otroka
vanj. V zadnjem tednu avgusta bodo potekali individualni pogovori s strokovnimi delavkami oddelkov, kjer
bodo lahko starši izvedeli vse o uvajanju, dnevni rutini
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povsod je sijala radost in neskončno zadovoljstvo. Še
in še bi se igrali, če nas ne bi omejeval in preganjal čas.
Bližal se je čas kosila in prišlo je slovo. Bili sva prijetno
presenečeni, ker so se vsi otroci (razen enega dečka)
lepo poslovili od starih staršev in se vrnili k svojemu
ustaljenemu načinu življenja v vrtcu. Vse skupaj je bilo
treba pospraviti in pripraviti prostor za kosilo. Vsak je
pomagal in skupaj smo poskrbeli, da je bilo vse hitro
na svojem mestu.
V vrtcu smo se kar nekaj časa pogovarjali o tem dogodku – vsem bo ostal v prijetnem spominu. Tako pri
otrocih kot starih starših se vidi, da njihovo življenje
poteka v srečnih in zadovoljnih odnosih, kar je tudi
najbolj pomembno.

Simona Žnidar, prof. def.,
ravnateljica vrtca Mavrica Vojnik

in pripravili plan postopnega uvajanja otroka v vrtec.
Starši bodo imeli možnost povedati posebnosti in navade otroka, kakšen je njegov bioritem prehranjevanja
in spanja, kako se potolaži, kaj ima rad, s čim se najraje igra ipd. S tem bomo otroku omogočili lažji in blažji
prehod iz znanega, domačega okolja v novo, vrtčevsko
okolje.
Zavedamo se, da je vstop v vrtec pomemben dogodek v življenju otroka in staršev, zato se trudimo, da bi
bil prehod iz znanega okolja v vrtec čim manj stresen
in prilagajanje na novo okolje čim krajše.


Tina Ošlak, svetovalna delavka

Da bo vaša pot udobnejša ter boste razbremenjeni organizacijskih skrbi, da boste pravočasno in zanesljivo na cilju in s tem pridobili čas, ki ga boste lahko koristneje porabili.

KOMBI PREVOZI OSEB OSEM POTNIKOV

PREVOZI NISO KRAJEVNO OMEJENI, ZATO LAHKO POTUJETE TUDI NA VEČJE RAZDALJE

VIDA LEBER S.P.
JANKOVA 15, 3212 VOJNIK
•
•
•
•
•
•
•
•

IZLETI IN TURISTIČNI OGLEDI (društva, skupine —> 7+1 GRATIS)
PREVOZ ANSAMBLOV
PREVOZ SVATOV NA POROKI, RAZNIH OBLETNIC...
PREVOZI NA LETALIŠČA
PREVOZI POSLOVNIH PARTNERJEV
NAJEM VOZILA S ŠOFERJEM
PREVOZI POTNIKOV
TAXI PREVOZI

ZA DODATNE INFORMACIJE SE OBRNITE NA: PREVOZI.VIDA@GMAIL.COM
041/788-009 (VIDA), 051/310-328 (MONIKA)
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Vrtec Mavrica na
območni reviji v Celju
Vrtec Mavrica Vojnik na območni reviji pevskih in
glasbenih skupin vrtcev z naslovom »Pojem in igram«
v Celju
Okolje, v katerem otrok živi, lahko položi temelje za
razvijanje njegovega zanimanja in ljubezni do glasbe
ter v najenostavnejši obliki razvija tiste elemente, na
katerih je zasnovana glasbena vzgoja, to pa sta glasbeni posluh in otrokov glas ter občutek za ritem. (V. Manasteriotti, 1983)
Ko zaslišimo glasbo, se v nas prebudijo različna
čustva. Zato lahko trdimo, da je glasba melodija srca in
harmonija duše. Otroku pa predstavlja veselje, ugodje, zadovoljstvo in predvsem možnost ustvarjanja in
razvijanja estetskih razsežnosti v njej. Otroka bogati in
ustvarja novo znanje, ki ga pozneje nadgrajuje. Vendar
mora imeti otrok priložnosti in izkušnje, ki ga seznanjajo z možnostmi ustvarjanja v glasbi in ki vplivajo na
razvoj glasbenih spretnosti, sposobnosti in posledično glasbenega znanja. V predšolskem obdobju odrasli
zagotavljamo različna spodbudna sredstva in ustvarjamo bogato učno okolje. Stalnost vzpostavljanja otrok z glasbenim okoljem s časom preraste v navade, ki
se spremenijo v potrebo po sprejemanju, izvajanju in
glasbenem ustvarjanju.
V našem vrtcu umetnost živi in se razvija po različnih dejavnostih, ki spodbujajo otrokovo zanimanje in
interes. Ob tem se zavedamo vloge odraslega, ki je v
obdobju pred šolo ključen dejavnik za razvoj in doseganje ciljev. Odrasel je tisti, ki spodbuja, podtika, išče
nove možnosti in jih ponuja, seznanja z novostmi, doživlja glasbo kot nekaj lepega, komunicira z glasbo ipd.
Le tako lahko otrok glasbo doživlja, spoznava in v njej
uživa, in to je eden prvih ciljev, ki jih želimo doseči pri
otroku.
Ena od ponujenih interesnih dejavnosti v vrtcu je
folklora, ki deluje pod mentorstvom vzgojiteljice Ane
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Gregorc. S tem ohranjamo kulturno dediščino in gradimo veselje do ljudskih plesov in pesmi. Glasbene izkušnje so si otroci pridobili tudi pri urah pevskega zbora, kjer z igro postopno spoznavamo različne pesmi.
Letošnje leto smo poleg drugih otroških pesmi spoznali dve pesmi sveta, ki sta se otrokom vtisnili v srce
in dušo. Navdušeno so prepevali in izžarevali temperament pesmi. Vsako pesem spoznavamo postopno.
Najprej besedilo, nato melodijo in ritem. Ko usvojimo
besedilo, melodijo in začutimo ritem, dodajamo ritmične spremljave tako z lastnimi instrumenti kot tudi z
instrumenti Orffovega instrumentarija.
Prav tako se glasbeno udejstvujejo na enoti Frankolovo v skupini Klaudije Lubej in Lidije Kračun, kjer imajo
otroci izredno notranjo željo po ustvarjanju in zavzeto
sodelujejo tudi z zborčkom na centralni enoti Vojnik.
Tako smo se v letošnjem šolskem letu združili in nastopili na tradicionalni prireditvi pevskih zborov na Frankolovem, kjer se nam je pridružila tudi skupina folkloristov.
Nato smo skupaj z najstarejšo skupino s frankolovske enote nastopili na prireditvi vrtca v maju z naslovom »Kdor poje, kdor pleše, se igra, je v vrtcu Mavrica
doma« in se udeležili območne revije pevskih in glasbenih skupin vrtcev z naslovom »Pojem in igram« v Celju. Na prireditvah nas je s kitaro ali harmoniko spremljal vzgojitelj Luka Čater, ki svoje znanje in veselje do
glasbenega ustvarjanja navdušeno predaja na otroke.
Otroci so bili zadovoljni in ponosni nase, saj smo na
vseh treh odrih uspešno nastopili. Brez zadržkov so stopali na oder in se veselili vsakega nastopa, pridobivali samozavest in veščine javnega nastopanja. Med seboj so ustvarjali pristne odnose in gradili prijateljstvo.
Na prireditvi vrtca v maju smo pomagali tudi otrokom
mlajše skupine, in se tako z njimi povezali, zato jih še
obiskujemo, prinesemo zraven instrumente, jim zapojemo in zaigramo. Tako starejši otroci gradijo odnos z
mlajšimi in skupaj z njimi izražajo doživetja v glasbi.
Pomembno je, da ob vseh dejavnostih zagotavljamo
sproščenost in varno okolje, da lahko otrok svobodno
razvija svoje potenciale.


Katarina Antloga, dipl. vzg.

Glasba je umetnost, pri kateri svoja čustva in ideje
izražamo skozi zvoke in ritme. Petje in rajalna igra sta
neke vrste komunikacija, s katero se sporazumevamo.
Kombinacija zvokov, petja in plesa odlično stimulira
otroške možgane in tako pripomore h kakovostnemu
razvoju čustev in intelektualnosti. Ker so otrokom ljudski plesi všeč in radi sodelujejo v plesnih dejavnostih,
smo se v vrtcu Danijelov levček odločili, da obogatimo vsakodnevne dejavnosti z ljudskimi plesi. Z Ringa
raja se otroci prvič srečajo s plesom v krogu s prijatelji
– soplesalci. Pesem ponavljajo znova in znova, dokler
malce ne odrastejo in začnejo spoznavati nove rajalne
igre, ki od njih zahtevajo še več spretnosti, zbranosti in
potrpežljivosti.

Zaključek projekta
»Mavrični in Levčkov
bralček«

V četrtek, 21. maja 2015, se je v vojniški knjižnici zaključil projekt »Mavrični in Levčkov bralček«. Bralni projekt je trajal od septembra do maja, vanj so bili vključeni vsi otroci iz vrtcev Mavrica Vojnik in Danijelov
levček. Cilj je, da otroci ob knjigi doživljajo veselje, pridobivajo pozitiven odnos do knjige in knjižnice, se urijo v pripovedovanju in premagujejo strah pred javnim
nastopanjem.

Otroci v našem vrtcu so se naučili veliko rajalnih iger,
pesmi, ljudskih plesov in iger, s katerimi so se predstavili staršem in drugim povabljenim 14. aprila 2015 v
Narodnem domu. Nastopilo je kar sedem skupin s plesi, igrami in igranjem na Orffove instrumente ter trije otroški pevski zbori, saj so se zbrali otroci s svojimi
vzgojitelji iz enot Center, Slomšek in Vojnik. Otroci so
s ponosom in posebnim žarom v očeh stopali po odrskih deskah, in le redkokateri je v sebi nosil košček sramežljivosti ali strahu, ki pa je hitro skopnel. Starši so
jim z veseljem, ponosom in tudi kakšno solzico v očeh
navdušeno ploskali. Na koncu je v dvorani iz vseh otroških grl zazvenela še pesem Naš vrtec je domek, saj se
v njem velikokrat počutimo kot doma.
Čestitamo vsem pogumnim otrokom, ki so nastopili,
njihovim mentorjem in ravnateljici vrtca Renati Koštomaj za strokovnost pri vodenju mentorjev in vso podporo, ki smo je bili deležni vsi, veliki in mali »levčki«.


Erika Jus

Projekt se je zaključil z gledališko predstavo »Kako je
kuža Renčo nehal renčati«, izvedlo pa jo je gledališče
Makarenko. V knjižnici smo ponosni na vse nadobudne bralce, ki jih je vsako leto več, kar je bilo letos zelo
vidno v dvorani kulturnega doma, ki je pokala po šivih.
Zahvaljujemo se vsem zaposlenim iz vrtcev Mavrica Vojnik in Danijelov levček za odlično sodelovanje.
Seveda se zahvaljujemo tudi vsem staršem za njihov
trud.

Breda Špeglič
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Levček poje in pleše
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Pravljična hiška
v Arclinu
V Arclinu odpira vrata Pravljična hiška, kjer bodo lahko starši svoje malčke vključili v kreativno varstvo, ki
jim bo poleg varovanja nudilo tudi cel nabor različnih
aktivnosti in delavnic. Poleg dnevnega varstva bo kot
novost v vojniškem okolišu organizirano še popoldansko varstvo, ustvarjalne delavnice in tečaji tujih jezikov
za malčke.
V Arclinu se odpira nov kotiček za malčke in otroke, Pravljična hiška. Kdo stoji za Pravljično hiško in
kaj ponujate?
Moje ime je Martina Bezovšek, po izobrazbi sem profesorica s kar nekaj izkušnjami pedagoškega dela in
imam izjemno veselje do dela z otroki. Od tod pa izvira tudi moja podjetniška ideja, ki sem jo izpopolnila v
projektu Podjetno v svet podjetništva.
Ustanavljam podjetje Pravljična hiška, ki bo izvajalo
dnevno in popoldansko varstvo predšolskih otrok, poleg tega pa bomo organizirali tudi raznovrstne kreativne delavnice in tečaje tujih jezikov.

Komu je namenjeno varstvo in kaj vse vključuje?
Dnevno varstvo je namenjeno otrokom od 11 mesecev do 6 let starosti, torej predšolskim otrokom.
Malčkom bomo nudili varno in prijazno okolje, kjer
bodo lahko razvijali svoje spretnosti, ki so izjemnega
pomena za njihov razvoj. Vse to bomo nadgradili še z
uravnoteženo in kakovostno prehrano.
Popoldansko varstvo in delavnice pa bodo namenjene vsem otrokom, ki se jih bodo želeli udeležiti.
Katere so glavne prednosti varstva Pravljična hiška?
Glavno prednost vidim zlasti v tem, da bom osnovala
manjšo skupino otrok, ki se ji bom lahko popolnoma
posvetila. To pomeni dosti bolj oseben pristop in individualno obravnavo vsakega malčka.
Druga prednost podjetja pa je fleksibilen delovni čas.
Za to sem se odločila, ker so dandanes razmere na trgu
dela takšne, da se delovnik staršev redko konča pred
četrto uro. Glede na to želim staršem ponuditi varstvo,
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kjer ga bodo lahko po predhodnem dogovoru tudi podaljšali in bodo brez skrbi, saj bo njihov malček na varnem.
Vrata bodo odprta tudi staršem in otrokom, ki potrebujejo samo popoldansko varstvo, bi radi da se otrok
udeleži delavnic ali potrebujejo varstvo med vikendi.
Kakšen bo vaš program?
Osnova za delo bo kurikulum za javne vrtce, a s pri-

danim nadstandardom: poleg osnovnih dejavnosti
bomo organizirali tudi kreativne delavnice: od likovnih
in glasbenih ustvarjalnic, pravljičnih uric, peke piškotkov, vrtičkanja do tečajev tujih jezikov in še kaj.
Pri svojem delu bomo stremeli k doseganju smernic
in ciljev, zastavljenih v kurikulumu, in to tako, da se
bomo posvetili popolnoma vsem področjem človeškega udejstvovanja, aktivnemu sodelovanju z družino,
nudili bomo izredno bogat nabor dejavnosti in stremeli k razvoju otroka skozi gibanje, naravo, jezik, družbo, igrivo matematiko ter ustvarjalno umetnost.
In kje vas lahko najdemo?
Pravljična hiška se nahaja v Arclinu pri Vojniku, v neposredni bližini vrtnarije Krašovec.
V ta namen smo prenovili in otrokom prilagodili celo
pritlično hišo, kjer smo uredili ločene prostore za počitek, svetlo in prostorno igralnico, kuhinjo z jedilnico,
kopalnico ter velike in ograjene zelene zunanje površine z igrali. Sama prenova je stekla gladko in v kratkem
času, za kar se moram zahvaliti svoji družini in partnerju, ki mi stojijo ob strani in mi pomagajo.
Zakaj izbrati Pravljično hiško in kdaj boste začeli
vpisovati otroke?
Pravljično hiško izberite, ker bodo vaši otroci v urejenem in varnem okolju razvijali samostojnost, spoznavali sebe in okolico, razvijali samodisciplino, veselje od
učenja, spoštovanje sebe in do soljudi. Razvili pa bodo
tudi odgovorno skrb za okolje in osebno higieno.
Informativne prijave za vpis otrok v varstvo že sprejemamo, začeli bomo, ko bo oblikovana skupina malčkov.
Kako lahko starši stopijo v stik z vami?
Glede termina ogleda ali za več informacij lahko z
mano kontaktirajo po telefonu (031 816 636), e-pošti
(pravljicna.hiska@gmail.com) ali pa obiščejo naš profil
na Facebooku (Pravljična hiška).


Mag. Barbara Mikuš Marzidovšek
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Državni mladinski prvaki v hokeju
V sredo, 1. aprila 2015, je v Celju potekal finale državnega mladinskega tekmovanja v hokeju.
V finale se je uvrstil tudi klub HK Celje. Po prvem mestu rednega tekmovanja v skupini U18 in zmagi v polfinalu nad HK Slavijo je HK Celje v finalu čakal klub HK
Jesenice. Po zasluženi zmagi so slavili igralci HK Celje. V
ekipi HK Celje je nastopil tudi učenec devetega razreda OŠ Antona Bezenška Frankolovo Timej Srebot. Tako
je potrdil status športnika in zasluženo osvojil naslov
državnega prvaka v mladinskem hokeju. Vsi zaposleni
na OŠ Antona Bezenška Frankolovo mu skupaj z učenci čestitamo za osvojeni naslov in mu želimo še veliko
uspeha na športni poti.

Branko Dragar

Mladi planinci na Kraškem robu
V sodelovanju s PD Vojnik smo se mladi planinci POŠ
Nova Cerkev in POŠ Šmartno v Rožni dolini tokrat podali na daljši planinski izlet.
Spoznavali smo Kraški rob – slovenski del skalne
pregrade, ki se razteza od Italije proti Učki. Odpeljali
smo se do naselja Movraž. Ko smo se med apnenčevimi škrapljami in žlebiči prebili na vrh roba, smo opazovali dolino proti Buzetu. Razgledi vse do cerkvice sv.
Kvirina nad Sočergo so bili izjemni. V dobrih treh urah
hoje smo občudovali pestrost kraškega sveta – rastje,

škraplje, žlebiče, kraško polje, naravni most, spodmole
v pečini Veliki Badin …
Temu je sledilo še dobro kosilo v bližnji gostilni in zabavne ure vožnje proti domu.
Za čudovit in nepozaben izlet se zahvaljujemo planinskim vodnikom Benu Podergajsu, Slavku Božniku in
Mirku Blazinšku.



Mladi planinci in učitelji
POŠ Nova Cerkev in Šmartno v Rožni dolini
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Ribič, ki je
celo življenje kovač
Z zbirko starega orodja in kovaških izdelkov Jože Ribič iz Ivence prikupno nadgrajuje svojo kovaško delavnico, ki je zagotovo vredna ogleda.
Pogostokrat se vozim mimo Ivence, a se mi niti sanjalo ni, kaj se skriva v na videz povsem običajni rumeni
hiši na levi. Resda jo krasi lepa, ročno kovana ograja. A
tudi po tem človek ravno ne pomisli, da v hiši prebiva
kovač, ki je temu poklicu še v »penziji« iz vsega srca
vdan. Ko enkrat prestopiš njegov prag, pa ti že po nekaj stavkih postane jasno, da je kovaštvo za Jožeta Ribiča podobno dihanju. Enostavno ne more brez tega.
Njegova žena Ivana se je z leti povsem sprijaznila z donenjem močnih udarcev po razbeljenem železu. Skorajda jih več ne zazna. »Bolj hudo je, ko mu pomagam
kar držati pri varjenju, saj naslednji dan skoraj nič ne vidim,« kljub vsemu doda z razumevajočim nasmeškom
na obrazu. Jasno, sama je že mnogo pred nami ugotovila, da ima Jože poleg nje še eno veliko ljubezen.

vaško delavnico, ki je praktično delujoč muzej. Vsaka
naprava, ki že na zunaj ne more skrivati svojega emša,
kljub častitljivi starosti brezhibno deluje. Ogromen
vrtalni stroj, pa nekoliko manjši, pa tista veliiika kovaška kladiva, pa tista manjša, a najrazličnejših oblik, v
kotu pa stoji kovaška peč, ki jo je, pa četudi zgolj za
enega obiskovalca, Jože že vnaprej zakuril (in to z ogljem, ki ga prideluje doma!). Mimogrede je pokazal,
kako kovač oblikuje okrasek na ograji … Skorajda kot
bi gledal mojstrico pri kvačkanju. Le da slednja za eno
pentljo porabi bistveno manj moči kot kovači za en
zavoj. Oba pa za večji izdelek porabita ogromno časa
(npr. pol leta za ograjo ali namizni prt) in z njim v opazovalcih izzoveta čisto navdušenje.

Ob svojih fičkih

Jože Ribič v svojem muzeju starega orodja

Orodja, ki jih le še redkokje vidiš
Zakonca imata v garaži urejen ličen in predmetno
bogat muzej starega orodja, čeprav je garaža že skoraj premajhna za vse Jožetove eksponate. »Glejte, s
tem so še s konjsko opremo sadili koruzo. Poglejte,
kako pametno so zadevo skup spravili,« navdušeno
razlaga Jože in prikaže mehanizem delovanja enega
prvih strojev za sajenje koruze. »Tole tukaj je pa nekakšna premična kovačija,« opiše drug večji eksponat. »Z
njim grem na kakšne sejme, na katerih prikazujem kovaštvo. A tole veste, kaj je,« nadaljuje s pristnim navdušenjem in v zadrego spravi nevedno obiskovalko.
Ampak v svojo obrambo moram dodati, da so njegovi
eksponati res redkokje še vidni. Niti sanjalo se mi ni, da
so včasih ženske v kuhinji imele nekakšno stojalo, na
katerem so zanetile trsko, s katero so si svetile …
Muzejska, a brezhibno delujoča kovačija
Naslednji nov svet se odpre, ko Jože pokaže svojo ko-
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Šestletnik že odločen za kovača
Tudi na dvorišču ima Jože kaj pokazati. S spoliranim
»fičom« sta z Ivano prevozila že večji del Slovenije, saj
sta redna gosta prireditev z oldtajmerji. »To je bil moj
prvi avto. Vsega skupaj sem jih imel pet. Po nekako tridesetih letih sem si ga znova kupil in ga porihtal. Kupil
sem še enega, ki ga bom menda tudi porihtal ali pa bo
služil za rezervne dele,« opiše tretjo svojo strast. Nato
v hiši pokaže še različne diplome, podeljene s strani Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik. »Imava 350 trsov,« ponosno pove. »Pravzaprav je najin vinograd na
najvišji točki v Vojniku, v Brdcah na tromeji treh občin,«
doda.
Ravno na tleh, kjer ima sedaj vinograd, je Jože odraščal. In prav tam je prvič spoznaval kovačijo. »Ko sem
bil star šest let, sta starša tam kupila domačijo, ki je
imela tudi kovačijo. Mene je ravno ta delavnica od nekdaj privlačila. Kar naprej sem ždel v njej, jo raziskoval,
malce tudi tolkel. Veliko sem zahajal tudi k sosedu, ki
je koval vozove. Ko sem kasneje z očetom enkrat šel
do Kiteka v Vitanju (oče je kupoval plug), sem se odločil, da sem bom pri njem izučil za kovača. Kasneje sem
delal še pri Šešku v Socki ter nato v Cinkarni Celje, kjer
sem bil zadnji njihov kovač.«
Želi še obiskovalce
Po vseh teh letih »aktivnega kovaštva« volja do tega
poklica Jožeta niti malo ni minila. »To mi je bilo res vseskozi v veselje. Zelo rad sem to počel. Še zdaj uživam,
ko začnem delati nekaj novega, pa mi po nekaj posku-




Rozmari Petek
Foto: Rozmari Petek

Prostori frankolovske
pošte v najem
Kot ste že bili obveščeni, se je v mesecu maju pošta
3213 Frankolovo preoblikovala v pogodbeno. Prevzel
jo je Poslovni sistem Mercator, zato zdaj obratuje v njihovih prostorih. Na ta način so se naši prostori sprostili
in jih oddajamo v najem.
Oddajamo poslovne prostore na naslovu Frankolovo
12a, v velikosti približno 75 m2, opremljene in dobro
ohranjene. Prostori so samostojna zaključena celota
(poslovni prostori, sanitarije, garderoba, trezor). Nahajajo se v stavbi v sklopu trgovskega centra Mercator in
imajo samostojen vhod. Lastništvo prostorov je vpisano, etažna razdelitev ni narejena. V zemljiški knjigi je
Pošta Slovenije lastnik idealnega deleža 1/5, preostanek je last Poslovnega sistema Mercator. Pošta Slovenije je tudi v navedenem deležu solastnik zunanje ureditve (dovozi, parkirišča, zemljišče).
Prostore vam trenutno ponujamo v najem (ki je mogoč takoj), v prihodnje pa jih boste lahko tudi kupili. Če
ste zanje zainteresirani, smo vam na razpolago.

Vladimir Guzej

Spoštovani uporabniki
poštnih storitev!

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 4. maja
2015, pogodbena pošta 3203 Nova Cerkev začela
poslovati z novim delovnim časom, in sicer:
• ponedeljek, torek, četrtek, petek:
od 8.00 do 14.00,
• sreda: od 12.00 do 17.30,
• sobota: od 8.00 do 11.00.



Dušan Gomboc, univ. dipl. ekon.
Direktor PE Celje

Najemnik pošte v
Novi Cerkvi obupal

OSTALO

sih uspe. Tudi, če je na prvi pogled videti, da kakšne
zadeve pa res ne moreš skovati. Res pa moraš imeti pri
tem voljo in veliko potrpljenja. Že, če si malo prepočasen, ti kakšen kos železa v peči medtem zgori. Ja, tudi
železo čez čas začne goreti,« doda.
Jože ima eno veliko željo – vse to, kar ima sam tako
zelo rad, bi iz srca rad delil tudi z drugimi. »Slabih 40 let
sem vse to skupaj spravljal. Zdaj imam čas, da bi to lahko pokazal tudi drugim, predvsem otrokom v šolah,«
pravi. Upamo, da poziv ne bo naletel na gluha ušesa.

Najemnik enote pošte v Novi Cerkvi, Montaža pohištva, Jožef Tuhtar, s. p., iz Jarmovca, je po dobrega
pol leta delovanja obupal. Kot je pojasnila Lidija Zemljak, ki v okviru podjetnika Tuhtarja vodi pošto v Novi
Cerkvi, enostavno ne zmorejo več.
Stroškov je preveč (tudi z najemom prostorov), prometa pa premalo. Deloma tudi zato, ker so omejeni v
storitvah, ki jih smejo opravljati za pošto. Tako denimo
ne morejo sprejemati telegramov, prodajati iger na
srečo, časopisov ipd. Odpovedni rok je sicer pol leta, v
tem času bodo morali delati z izgubo in jo kriti iz svoje
osnovne dejavnosti, montaže pohištva.
Župan Branko Petre je, sodeč po skromnem obisku
sicer dobro urejene pošte, tak scenarij pričakoval. V
pomiritev pa dodaja, da je naloga Pošte Slovenije, da
kljub odpovedi trenutnega najemnika v Novi Cerkvi
znova uredi pošto. Če ne sama, pa z drugim najemnikom.
Kot še sklepa župan, bo Mercatorju kot prevzemniku
poštnih storitev na Frankolovem lažje. Poštnih storitev
namreč ne opravlja v prostorih nekdanje enote pošte,
temveč kar v trgovini, kar pomeni, da nima dodatnih
stroškov z najemnino. Ker so za delo usposobili že zaposlene trgovke, pa jim za razliko od najemnika v Novi
Cerkvi, ki ima enoti še v Dramljah in Grobelnem (tudi
slednjo bo zaprl), ni bilo treba zaposliti niti dodatne
delovne sile.


Rozmari Petek

www.mojaobcina.si/vojnik

Ob takojšnjem
plačilu priznamo 15%
popust
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Utrinki
iz Špesovega doma
Izlet v Ljubljano v okviru Medgeneracijskega
društva za kakovostno starost Vojnik

Izleta so se udeležili Andreja Pajenk, Vesna Arnčnik,
Karmen Meštrov, Karmen Ristič in Matjaž Veber. Bilo je
zanimivo, vodička nas je vodila po Benetkah, kjer smo
si ogledali glavne znamenitosti: Canale Grande (Veliki
kanal), most Rialto, Trg sv. Marka, zvonik (najvišja stavba v Benetkah), muzeje, cerkve, peljali smo se tudi z
gondolo. Seveda smo imeli čas, da smo si sami ogledali še ozke ulice in trgovine, nakupili nekaj spominkov,
posedeli ob morju in uživali v lepotah mesta.

V Špesovem domu v Vojniku imajo stanovalci možnost vključevanja v različne aktivnosti. Več kot polovica stanovalcev je vključena v pogovorne skupine, ki jih
vodijo zaposleni v domu. Vsi člani pogovornih skupin
pa so vključeni v Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Vojnik, prav tako imamo tudi druge člane
iz vrst zaposlenih in nekaj zunanjih. Društvo deluje v
sklopu doma in pripravlja vsako leto različne aktivnosti. Ena izmed njih so tudi izleti.

Tokrat smo se odločili za obisk Ljubljane. Ogledali smo si jo na prav poseben način, in sicer s plovbo
po Ljubljanici z ladjico Emona. Od vseh dni smo izbrali
ravno pravšnjega, saj nas je celo pot spremljalo sonce.
Na izlet je odšlo 14 stanovalcev in pet spremljevalcev –
zaposlenih v Špesovem domu ter vojniški »muzikant«,
Franc Kmetec, ki tudi sicer popestri dogajanje v našem
domu z igranjem na harmoniko. Z ladjico smo se vozili dve uri, ki sta še kako hitro minili. Seveda pa smo se
med plovbo tudi okrepčali, imeli smo namreč piknik,
zraven pa smo tudi zapeli in zaplesali. Tudi naš vodič
je povedal, da tako vesele druščine že dolgo ni gostil.
Vsekakor se bomo potrudili, da bomo še kdaj organizirali izlet, ki nam bo ostal še dolgo v spominu.
Medgeneracijsko društvo na izletu v Benetkah
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Vojnik deluje od leta 2006. Člani društva so se odločili, da
za svoje zveste voditelje pogovornih skupin organizirajo izlet v Benetke in na ta način izkažejo hvaležnost
za njihovo vztrajnost in dobro delo v vseh teh letih ter
jih motivirajo tudi za nadaljnje delo.
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V prelepem sončnem vremenu se je zbralo v Benetkah mnogo turistov, ki so fotografirali vse, kar je bilo
lepega – nekaj utrinkov vam predstavljamo tudi mi.
Kdor si še ni ogledal Benetk, mu obisk toplo priporočamo!


Andreja Pajenk

Očistili in uredili smo okolico doma
V mesecu aprilu, ko povsod potekajo razne čistilne
akcije, smo tudi zaposleni v Špesovem domu izvedli
čistilno-olepševalno akcijo. V toplem popoldnevu smo
se zbrali v velikem številu in hitro obrezali drevje, grmičevje, opleli in pognojili gredice ter pometli sprehajalne poti okoli doma.
Za nagrado nas je čakal slasten golaž z druženjem
pod kozolcem, pridružil pa se nam je tudi Stanko, ki
je s harmoniko poskrbel za dobro vzdušje. Ugotovili
smo, da se premalo družimo izven delovnega časa in
da takšna neformalna druženja sodelavcev še kako pripomorejo k dobri delovni klimi, obenem pa naredimo
še kakšno koristno delo.
V mesecu aprilu se naši pevski zbori pripravljajo na
razne revije, koncerte, tekmovanja. Tokrat so po našem
domu že tradicionalno zveneli glasovi najštevilčnejšega občinskega moškega zbora, KUD France Prešeren

Prvomajske budnice
v občini Vojnik
Prvi maj je prav poseben praznik. V Sloveniji smo ga
začeli praznovati na začetku 20. stoletja. Že takrat se je
praznovanje začelo zgodaj zjutraj, in sicer z godbo, ki
je zaigrala delavske budnice.

Za prvomajsko jutro pa se pustimo presenetiti s
kakšno budnico godbe na pihala iz Nove Cerkve ter
streli iz možnarjev, kot je bilo to v preteklih dveh letih.


Elči Gregorc

Streljanje možnaristov

Tradicionalna budnica godbe na pihala iz Nove

Florjani na obisku
Na predvečer godu svetega Florjana pri nas na Konjskem
V nedeljo zvečer, 3. maja, na predvečer godovanja
svetega Florjana, nas je obiskala skupina fantov in mož,
imenovana Florjani. Ohranjajo star običaj, da pri vsaki
hiši zapojejo pesem, ki se glasi nekako takole: »Svet'ga
Florjana nosimo, za jajce, špeha prosimo, da b' vas obvarval vseh nesreč, pred ognjem pa največ.«
Lep običaj je to, predvsem v teh časih, ko smo zaradi
življenjskih tegob nekako zamorjeni in obrnjeni vsak
vase s svojimi problemi in ni več toliko druženja med
nami, tudi na vasi, kot je bilo včasih. Nimajo pa sreče z
vremenom, po navadi jih malo moči dež, tako je tudi
letos pričelo škropiti, ko so prišli do nas. Po izročilu
odganjajo nesrečo od naših domov, predvsem ogenj.
Sveti Florjan je zaščitnik pred ognjem, je pa tudi zavetnik gasilcev. Če pa slučajno kje zagori, priskočimo na
pomoč gasilci. Lepo je, da se fantje in možje zberejo in
ohranjajo tradicijo iz starih časov, da ne preide v pozabo kot marsikaj lepega iz zakladnice našega naroda.
Želimo si, da bi nas Florjani še veliko let obiskovali ob
tem času, predvsem pa, da bi še naprej ohranjali tradicijo in v svoje vrste pritegnili tudi mlade fante.



Franc Lebič
Foto: Franc Lebič

Godba na pihala iz Nove Cerkve na Frankolovem

Cerkve je tudi letos z veseljem in glasbo prebujala krajane vojniške občine. Močni poki možnarjev pa so godbo napovedali.
Pomembno je, da smo običaj ohranili in da smo krajane prebudili. Če ne z glasno godbo, pa s pokanjem.
Vso skrb in organizacijo je kot vsako leto doslej prevzel
predsednik KS Nova Cerkev, g. Slavko Jezernik – najlepša hvala.

Jure Vovk

Foto: Jure Vovk

www.mojaobcina.si/vojnik
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Vojnik, in sicer pod taktirko gospe Emilije Kladnik Sorčan. Nad bogatim repertoarjem so navdušili tako stanovalce kot tudi zaposlene. Pred prvomajskimi prazniki pričakujemo še dva stara glasbenika – Vikija Ašiča in
Andreja Bremca, ki s harmoniko in vokalom znata poskrbeti za veselo vzdušje.

OSTALO

Čistilna akcija

Dvojna bolečina

V četrtek, 9. aprila 2015, je imelo Planinsko društvo
Vojnik svojo čistilno akcijo – člani društva se namreč
niso mogli udeležiti čistilne akcije v Vojniku zaradi pohoda, ki je bil na isti dan.
Vsak je prinesel delovno orodje in pripeljal še koga,
tako da je bilo na tem vojniškem hribčku veselo in delovno. Zimski čas je dodal naravi svoje, prav tako pohodniki. Vendar opažamo, da se ozaveščenost o skrbi
in odnosu do narave širi. Manj je plastenk, plastičnih
vrečk in drugih drobnarij, ki ne sodijo v naravo.

Ko za vedno izgubiš človeka, ki ga imaš neizmerno
rad, je hudo. Še huje pa je, ko ti nekdo oskruni grob.
Ob slovesu najdražjih v srcu ostane lep spomin in bolečina, saj je slovo vedno prehitro. Človek poskuša svojo ljubezen do rajnega potrjevati tudi tako, da mu postavi spomenik z njegovim imenom in na gomilo nasadi
cvetje, zelenje, tisto, kar je imel pokojni rad. Vsak to
naredi s posebno pieteto do tistega, ki počiva v grobu. Nastane nova, še hujša bolečina, ko ugotoviš, da
je nekdo, ki nima nobenega odnosa do sočloveka in
ne do umrlih, razkopal grob, pokradel cvetje, zelenje in
pustil pravo razdejanje. To se, na žalost, dogaja tudi na
vojniškem pokopališču vsakokrat, ko se menjava cvetje, in še kdaj vmes.

Lepo vreme nam je dodalo elana. Grabili smo travo,
odvažali kamenje in pesek, očistili kanete, odstranili polomljene veje, umaknili s poti, kar ne sodi nanjo.
Zvečer smo zadovoljni ugotovili, da je lep izgled Tomaževega hriba pripomogel tudi k našemu razpoloženju
in druženju. Pohodniki, ki so redni obiskovalci Tomaža
in so bili tam tudi to popoldne, so obljubili, da se nam
drugo leto priključijo.
Za zaključek je sledila malica v koči in beseda zahvale
predsednika Ivana.
In dragi prijatelji planinci – drugo leto se ponovno
dobimo!


72

Za PD Vojnik: Zvonka Grum

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

V imenu vseh prizadetih naj bo ta članek velika
prošnja: PUSTITE GROBOVE NAŠIH POKOJNIH NEDOTAKNJENE, VSAJ TO SO SI ZASLUŽILI.


Milena Jurgec

April je čas, ko ob vseh mogočih spomladanskih opravilih poskrbimo tudi za ozelenitev in ocvetličenje
svojih domov. K temu vsako leto namigne tudi Turistično društvo Frankolovo, ko pripravi aprilski cvetlični
sejem in vsakemu gospodinjstvu podari eno lončnico.
Le odpeljati ali sprehoditi se je treba do graščinskega
parka, kjer je poleg glavnih elementov sejma, to je rož
in drugih sadik, mogoče videti, slišati, kupiti ali zaužiti
karkoli iz pestre sejemske ponudbe.

z žara, v paviljonu so poskrbeli za odganjalce žeje, na
plesišče pa so vabili Vižarji s pevko Melito Painkret. Ker
bo društvo letos dopolnilo 60 let delovanja, so izžrebali šest srečnežev, vsak od njih je domov odnesel paket
desetih rož. Po celotnem prireditvenem prostoru so se
ves čas pridno gibale »rumene majice« in skrbele, da
je vse teklo tako, kot so si v društvu zastavili. Tisti pa, ki
smo se dogajanja le udeležili, lahko napisanemu brez
dvoma pritrdimo.


Sonja Jakop

Turistično društvo
Vojnik
Degustacija salam in domačega kruha

Tisto nedeljo je bil sicer vremensko muhast april izjemno radodaren s toplim sončnim vremenom, čeprav je
bilo za vsak primer celotno sejemsko dogajanje varno
spravljeno pod velikim šotorom. Domači in drugi mojstri so na »štantih« ponujali marsikaj ne le zanimivega,
ampak tudi poučnega. Tako je npr. čebelarska stojnica
med drugim opozarjala na vse bolj ogrožen obstoj čebel, konopljina je ponujala zdrave in zdravilne izdelke
iz konoplje, pridelane pod okriljem socialnega podjetja v Lindeku, ekološko naravnanost je potrjeval strugar s svojimi lesenimi skledami in gospa z všečno izdelanimi suhimi rožami iz naravnih materialov.

V soboto, 20. junija 2015, vas vabimo v svojo družbo,
kjer bo izjemno zanimivo. Odpravili se bomo na tematski pohod z naslovom Po poteh zgodovine Vojnika, ki ga bo vodil g. Marko Zdovc. Pohod bomo začeli
ob 9. uri na glavnem trškem mostu čez Hudinjo in ga
nadaljevali mimo cerkva sv. Florjana in sv. Device Marije, po modrijanovi poti do Sv. Tomaža. Na poti si bomo
ogledali notranjost cerkva in naravne znamenitosti.
Pohod bomo nadaljevali mimo Dobrotina do Gradišča, kjer je včasih stal grad Miltenberg. V Gradišču se
bomo okrepčali in odžejali ter se po isti poti vrnili domov. Zagotavljamo vam veselo in zanimivo druženje,
zato prav vsi vljudno vabljeni.
V poletnih dneh bomo ocenjevali najlepše urejena
okolja v letu 2015. Obiskali bomo področje celotne občine Vojnik in najzaslužnejšim konec leta na slovesnem
dogodku podelili posebna priznanja.
Še vedno pa zvenijo imena prejemnikov nagrad iz
leta 2014: družini Pezdevšek in Kroflič iz Malih Dol, družini Durdević in Kračun iz Pristave, Adriana Sitar iz Gradišča, družine Jurčak, Fidler, Tovornik, Dorić, Tratnik-Krajnc, Muršič in Šetina iz Vojnika, Nataša Bezgovšek
iz Vojnika, družina Selčan iz Lešja in družina Pukl iz Arclina. Posebni priznanji sta prejeli Vinarsko društvo Vojnik in družina Ovter-Leber iz Ivence.


Predsednica: Nataša Kovačič

Veselje izžrebanke

Živahen sejemski utrip je dopolnjeval bogat srečelov,
iz mobilnih kuhinj so prihajale tople »štravbe« in jedi

www.mojaobcina.si/vojnik

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

73

DRUŠTVO

Vsakemu gospodinjstvu ena rož’ca
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Vojniški vinogradniki praznujejo
»Preljubo veselje, oj, kje si doma?
Povej, kje stanuješ, moj ljubček srca!
Po hribih, dolinah za tabo hitim,
te videti hočem, objeti želim.«
A. M. Slomšek
Preljubo veselje smo našli vinogradniki, salamarji, gospodinje in ljudje dobre volje na zaključni prireditvi
IX. Praznik vina, salam in kruha. Neštetokrat smo slišali,
da je bilo leto 2014 za vinogradnike precej muhasto in
naporno. Trta je kot otrok; ko se rodi, ves čas potrebuje posebno nego, ljubezen in sonce. Večkrat ima svoje
muhe in je nagajiva, vendar smo ji s pomočjo strokovnega znanja nekoliko kos. In ko vino pripeljemo v klet,
takrat se začne puberteta, ki je polna muh in nadlog.
Ogromno truda, skrbi in znanja je potrebno, da vino
pripeljemo do njegove zrelosti in kakovosti. Kot vsako
leto nas je tudi letos pričakala bogato okrašena dvorana. Pridne in ustvarjalne roke gospoda Krašovca so
zopet ustvarile pravo pašo za oči in srce. Besede in
pesmi v tako čudovitem prostoru zvenijo še posebej
slavnostno in občuteno. Dvorana se je napolnila do
zadnjega kotička s prijatelji, znanci, gosti in ljudmi, ki
spoštujejo in častijo vino ter žulje in zgarane roke vinogradnika in kmeta.

li na Turistični kmetiji Vozlič. K dobri kapljici se poda
dobra salama. Naziv salamar leta 2015 je prejel Klemen
Lipovšek z oceno 19,40. Če sta na mizi dobra kapljica in
salama, je treba pridati tudi kruh. Takrat je miza obložena z ljubeznijo in dobroto pridnih gospodinjinih rok.

Na prireditvi so bila podeljena priznanja častnim članom društva. Ljudem, ki so s svojim delom več let prispevali k dobrobiti in ustvarjalnosti društva. Častni člani so postali Hedvika Kovač, Drago Medved, Marjana
Kolenko in Edvard Kužner. Ker je bilo lansko leto izredno zahtevno in nepredvidljivo za pridelavo in vzgojo,
so bili vsi prejemniki priznanj upravičeno ponosni. Napovedi so bile zelo pesimistične, vendar so bili rezultati
presenetljivi. Naziv vinar leta VVD Vojnik je prejel Miran
Kovač – s povprečno oceno treh različnih sort rednih
trgatev 18,23. Šampiona ocenjevanja rednih trgatev
je prejel Anton Karmuzel za vino sauvignon – z oceno
18,27. Najvišje ocenjeno arhivsko vino je laški rizling
(ledeno vino 2011) – z oceno 19,40, ki so ga pridela-

Po prireditvi so obiskovalci poskusili vina, salame in
kruh. Ustavili so se za trenutek, si vzeli čas za klepet in
dobro voljo. Ocenitev letnika 2014 je dokaz društvenega povezovanja, sodelovanja s strokovnjaki in aktivnega vinogradništva na tem koncu Štajerske. Bodimo
ponosni na svoje dosežke, z veseljem pripovedujmo o
svojih vinih, ki so prijetna, sveža in aromatična. S ponosom glejmo na naše društvo, saj s svojim vodstvom
in člani teži k uspehu in napredku. Uspehi so izjemni,
saj je napredek v pridobivanju strokovnega znanja,
sledenju strokovnih navodil in v pridobivanju lastnih
izkušenj velik. VVD Vojnik naj bo tudi v prihodnje prepoznavno društvo v slovenskem merilu.

Albina Karmuzel

Foto: Jure Vovk
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Prireditvi sta dala posebno težo tudi aktualna vinska
kraljica Slovenije 2015 Sandra Vučko in vojniški župan
Branko Petre, ki je prejel ključ društvene kleti. Prireditev so s svojo glasbo, pesmijo in plesom obogatili ansambel Vižarji, folklorna skupina Blagovna in Jože Grobler s prelepim petjem.

V nedeljo, 26. aprila, smo vojniški planinci organizirali 22. pohod na Kunigundo. Ta gora ima več poimenovanj. Domačini ji pravijo Gora, mi pohodniki Kunigunda, pa tudi Šentjungert. Gotovo jo vsak poimenuje
tako, kot mu je najbliže.
Nedeljsko jutro je bilo hladno. Tolažili smo se: »Pa saj
je še april, samo da ne škropi!«
Vsi, ki so prihajali malo pred osmo uro, so se čudili,
da ni več zbranih. A prvi žarki so privabili na plan množice … Glavnina pohodnikov je odšla na pot med pol
deveto in deveto uro. Veselo razpoloženje, obujanje
spominov in še kakšen klic: »Pridi no, lepo bo!« Kolona
se je lepo vila proti hribu Konjsko. Optimizem posameznikov je potrjevalo vedno večje število pohodnikov.
Narava nam je poklonila lep dan, sončen, brez vetra
in dežja. Družine z majhnimi otroki, ki jih ni bilo malo,
so dobre volje prihajale na Goro in prvi vtisi so bili dobri. »Stari znanci« tega pohoda so postali ob stojnici z
žigi in obujali spomine na prvi pohod, ki je presenetil s
številom ljudi in golažem, pa drugi, tretji ..., kjer je število še naraščalo. Predvsem pa je navdihujoče to, da je
med pohodniki vedno več mladih, družin in obiskovalcev iz vse Slovenije. Spomnili smo se tudi tistih, ki jih ni
več med nami. Žal narašča tudi njihovo število.
Okrog poldneva, ko je množica napolnila hrib, se je
pridružil župnik iz Šmartnega v Rožni dolini. S prijazno

DRUŠTVO

Tradicionalni pohod
na Kunigundo
besedo in hudomušno predstavitvijo je privabil v cerkev mnoge pohodnike.
Pevci in Štajerski rogisti so dodali sv. maši svoje. Hvala vam, spoštovani pevci, da tako pogosto obogatite
naša planinska srečanja, in hvala vam, Štajerski rogisti,
da se ob takih dogodkih veselite z nami, ne le s planinci, pač pa tudi s krajani, občani, gosti in drugimi obiskovalci vojniške občine!
Veselo druženje, petje in ples, pomenki in prijateljski
klepeti so se nadaljevali do popoldneva. Tu in tam še
kakšna fotografija in posnetek, »selfi« ... in pot proti
Šmartnemu se je vila ...
Planinci smo še pospravili in uredili prostor na Gori
ter zadovoljni ugotavljali, da je bilo pohodnikov več
kot lani. Ko smo zapuščali ta hrib, ki je vsako leto ob
tem času »naš«, sem se spomnila misli: »Hodi v hribe,
ko je čas, ker prišel bo čas, ko ne bo več časa!«



Za PD Vojnik: Zvonka Grum
Foto: Rajko Sentočnik ml.
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10 let projekta
»Pozdrav novim
življenjem«
Pisalo se je leto 2006, ko se nam je porodila misel,
da se v delavnicah ročnih del srečujemo tudi zato, da
združimo prijetno s koristnim. V skupini Zvončnic smo
se začele učiti pletenja copatkov za novorojence.
Odločile smo se, da jih podarimo porodnicam celjske
porodnišnice ob materinskem dnevu. Pletenja copatkov nas je učila Mili in po njej smo copatke tudi poimenovale. Naša Urša pa je izdelala lepe voščilnice. V desetih letih smo obdarile več kot 400 mamic.

Postati mati je čudovit občutek. Iz svojega telesa rodiš nekaj, kar je nenadomestljivo, kar je tvoje, to je otrok, za katerega upaš, da bo zdrav, ljubljen in na koncu
srečen. Vez med materjo in otrokom je posebna in čudovita. Nihče nam je ne more vzeti. Ko razmišljam, kaj
je še najdragocenejše, ugotovim, da je to samo otrok.
Prav je, da imajo mame praznik, in prav je, da se tudi v
našem društvu spomnimo nanje in na njihove novorojence, na njihovo srečo in ponos. Ponosna pa sem tudi
jaz, da nam je vsa ta leta uspelo združiti prijetno s koristnim in jih razveseliti z majhnimi pozornostmi velikega pomena.
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Sejem medonosnih
rastlin
Prizadevni člani Turističnega društva Nova Cerkev so
z organizacijo sejma medonosnih rastlin na vasi pod
lipami poskrbeli za ozaveščanje krajanov o pomenu
ohranjanja čebel. Nasveti strokovnjakov in ponudba
medonosnih semen in sadik so dosegli kar nekaj krajanov, ki bodo rastline posadili doma.
Namen dogodka je bil ozavestiti ljudi, kako pomembne so čebele v našem okolju. Na sejmu sta sodelovala strokovnjaka Srednje šole za hortikulturo in
vizualne umetnosti iz Celja. Obiskovalcem sta na stojnici poleg nasvetov ponudila seme ekološko pridelane ajde. Nikoli ni preveč nasvetov in opozoril, kako nevarna so škropiva, ki jih uporabljamo v napačnih urah
dneva. Nikoli ni dovolj opozoril, da zgodnja košnja in
umetna gnojila siromašijo pestrost rastlin na travnikih, da je treba gojiti medonosne rastline in pomagati čebelam, da preživijo. Vsak zelenjavni vrt naj ima
tudi cvetje. Na sejmu je bila tudi otroška delavnica pod
budnim očesom učiteljic POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka, kjer so otroci spoznavali pomen dneva čebele na
njim primeren način. Na sejmu so se predstavili tudi
lokalni pridelovalci špargljev in lokalno pridelane hrane, ki so ponudili doma vzgojene medonosne rastline,
zlasti zelišča. Čebelarsko društvo Vojnik je s svojimi člani postavilo na ogled panj in strokovno literaturo.

Doma vzgojene medonosne rastline v vsako čebeljo
gredico na vašem vrtu

Na sejmu smo obiskovalcem predstavili in ponudili nekatere medonosne rastline. Želimo, da vsako gospodinjstvo v kraju posadi ali poseje rastlino na svoji
čebelji gredici, da bo privabljala čebele, ki poskrbijo za
opraševanje in večji pridelek. Takšne rastline so facelija
(cveti čudovito modrovijoličasto in je ena najbolj medonosnih rastlin), ajda, sončnice, razne detelje, začimbe, dišavnice in ognjiči. Verjetno pa je najpomembnej-




Lea Sreš
Foto: Lea Sreš
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še ustvarjanje zavedanja pri ljudeh, da so čebele del
narave, ki je zelo pomemben za preživetje.
Med dogodki, ki smo jih pripravili v preteklih tednih,
je tudi sejem špargljev, ki je bil na vasi v Novi Cerkvi,
in izvedba delavnic z učenci POŠ Nova Cerkev in POŠ
Socka, kjer smo izdelovali vetrnice. Do jeseni so končani tedenski pohodi, udeleženci bodo svojo kondicijo
preverili na testu hoje na dva kilometra, ki bo prihodnji teden pri Sorževem mlinu. Iz opisanega vidimo, da
v Novi Cerkvi skrbimo za zdravje, naravo in ljudi. Vsem
udeležencem zahvala za delo in sodelovanje.
Strokovni nasveti ravnateljice Sredne šole za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja

Pregled društvenih dejavnosti DU Vojnik
Spoštovani upokojenci in vsi tisti, ki berete vojniško
glasilo Ogledalo, v katerem najdete marsikaj zanimivega. Tako rekoč je za vsakega nekaj. Tudi v tem članku
se najde kaj zanimivega, zato se ga splača prebrati in
izvedeti, kaj se dogaja v Društvu upokojencev Vojnik.
Skoraj vsak mesec se dogaja kaj novega. Do sedaj
smo imeli že kar nekaj druženj. Kot prvi je bil na vrsti izlet na Pohorje in naprej v Avstrijo. Končal se je s samopostrežnim piknikom pri Andrejevem domu. Za nami
je tudi praznik KS Vojnik. Naše društvo v sodelovanju s
KS organizira športna tekmovanja, in sicer v kegljanju
s kroglo na vrvici in streljanju z zračno puško. Tekmovanje je meddruštveno in se ga udeležujejo društva iz
Celja, Dobrne, Vitanja in Slovenskih Konjic. Vseh tekmovalcev je približno 70. Zmagovalne ekipe dobijo
pokale, za katere poskrbi krajevna skupnost, naše društvo pa poskrbi za malico in pijačo. To športno srečanje
je bilo v četrtek, 18. junija 2015. V mesecu juliju pa so
si nekateri zaželeli, da se podamo na morje. Organizirali bomo izlet do Kopra, in sicer piknik na ladji Burja.
Na tej ladji smo že bili in je bilo veselo. Naj se vam želja
izpolni, zato se prijavite pravočasno. Ni še konec poletja in že planiramo izlet in srečanja v jesenskem delu in
za zaključek leta. Vse dejavnosti našega društva boste lahko prebrali na naši oglasni deski ali zanje izvedeli pri svojem poverjeniku na terenu ali v naši pisarni –
samo poklicati nas je treba.
Kot smo že večkrat napisali, ni naše delo samo organizacija izletov ali srečanj. Skozi vse leto budno sledimo, kdo od naših upokojencev ima okroglo obletnico rojstva, da mu pošljemo čestitko. Tiste za 90 let pa
obiščemo s skromnim darilom in tem tudi vsako naslednje leto pošljemo čestitko. Tudi to leto bomo povabili vse upokojence, ki so v tem letu dopolnili 80 ali več
let, na nedeljsko kosilo in klepet. To se sicer v lanskem
letu ni zgodilo, ker je bila finančna kriza in si takšnega
izdatka nismo mogli privoščiti.

Občni zbor Društva upokojencev 2015

Čez leto naši poverjeniki obiskujejo bolne člane ali
tiste, ki si želijo našega obiska. Ob takšnem obisku dobijo tudi skromno darilo. Velikokrat kdo reče, kako so
na nanj kot na nekdanjega delavca tega ali onega podjetja pozabili. Mi na svoje člane DU ne pozabimo, saj
vas obiskujemo, za vas organiziramo izlete in srečanja,
vas tako ali drugače vabimo, da se nam pridružite. Le
čas si morate vzeti – mi smo vam na razpolago. Dandanes, ko so telefoni, ni težav za takšne ali drugačne stike,
da z njimi dobite vse mogoče informacije, npr. izveste,
kaj novega se dogaja v društvu.
Hvala za razumevanje. Pokličite nas in se na izlete ali
srečanja pravočasno prijavite.


Ivan Robačer, predsednik DU

www.mojaobcina.si/vojnik

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
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Mladi postali člani
Rdečega križa

vetdeseti rojstni dan, Zofijo Oprešnik za enaindevetdeseti, Ivanko Dobelšek za devetdeseti in Ano Polajžar za
petinosemdeseti praznik. Vsem čestitke in na mnoga
leta!

Vrnitev krajevne organizacije Rdečega križa v Novo
Cerkev je bila pravilna odločitev. Vzpostavljena je
osnovna organizacijska mreža in delo poteka s polno
paro. Vrstijo se dogodki, ki so ljudi prepričali, da sta
prostovoljstvo in solidarnost še cenjena. Število članov
in pridruženih članov se je povečalo na 250. Največ pa
je vredno, da člani delajo na terenu, torej med ljudmi,
kjer se kažejo velike potrebe. Najmlajša članica Špela
šteje šest let.
Mladi iz POŠ Nova Cerkev, med njimi častna članica –
gospa Katica Pešak

Ob tednu prostovoljstva čestitamo vsem ljudem, ki
pomagajo in so solidarni, zahvaljujemo se jim za njihovo delo in čas. Mnogokrat je to vse, kar ljudje potrebujemo.

Lea Sreš

Foto: Magda Kajzba
Drugošolci iz POŠ Socka po sprejemu med mlade člane
RK Nova Cerkev

Med pomembnejše dogodke spada sprejem mladih
članov Rdečega križa. Vsako leto v organizacijo sprejmemo drugošolce. Letos je bilo slovesno v POŠ Nova
Cerkev, kjer so učence obiskale članice našega odbora, Magda Kajzba in častna članica Katica Pešak, Irena Krajnc in Olga Močenik. Ob tednu Rdečega križa
so učenci o organizaciji veliko slišali v okviru pouka,
obisk, sprejem in obdaritev otrok pa je bil poseben
dogodek. Svoje izkušnje o delu članov Rdečega križa
je v Novi Cerkvi predstavila gospa Pešak, o potrebi po
takšni organizaciji v današnjem času pa je spregovorila
gospa Kajzba. Pogovor z učenci je bil zanimiv in iskren.
Ob vstopu med mlade člane so dobili tudi majico, ki jih
bo v prihodnje spominjala na ta dan. Podoben dogodek se je zgodil tudi v POŠ Socka. Zelo zanimiva so bila
razmišljanja otrok o krvodajalstvu in o nalogah, ki jih
lahko sami naredijo pri ljudeh, ki so potrebni pomoči.
Med mlade člane RK je bilo sprejetih enaindvajset otrok obeh šol.
Merjenja krvnega tlaka in vrednosti sladkorja ter holesterola potekajo in so dobro obiskana. Člani odbora obiskujejo ljudi, ki so potrebni pomoči. Razdeljujejo
pakete hrane, ob osebnem prazniku čestitajo jubilantom, tiste najstarejše pa obiščejo na domu. V tem obdobju so se srečali z naslednjimi gospemi: Matildo
Maček in Alojzijo Podpečan, ki sta praznovali triinde-

78

18. junij 2015 | OgledalO 106/2015

Izdelava vetrnic
s TD Nova Cerkev
V soboto, 11. aprila 2015, je POŠ Socka obiskala ga.
Zvezdana Stolec s članicami TD Nova Cerkev. Tokrat
so nam predstavile izdelavo lesene vetrnice, njene sestavne dele in načrt izdelave. Na mize so nam pripravile sestavne dele in preostali potreben material. Učenci
so spretno, po korakih in natančnih navodilih najprej
zlepili vrtljivi del vetrnice, ki so ga nato z žebljem pritrdili na nosilno palico. Izdelane vetrnice smo pobarvali z akrilnimi barvami. Skupaj smo ustvarili čudovite
vetrnice, ki smo jih takoj preizkusili na šolskem dvorišču.
Sestavne dele vetrnic je pripravil gospod Pavel Zagrušovcem, ki je sam izdelal ta vzorčni in inovativni model
vetrnice. Ob tej priložnosti se mu iskreno zahvaljujemo.
Hvala tudi članicam TD Nova Cerkev za ustvarjalno,
prijetno in sproščeno dopoldne ter sladko presenečenje.


Suzana Jelenski Napotnik

Le kdo si ne želi spoznati rojstne hiše Antona Bezenška in ob tem uživati v lepem okolju Frankolovega z
okolico?
Zavedamo se, da je rekreacija pomembna za zdravje.
V društvu pa jo želimo združevati s spoznavanjem nečesa novega. Tončkova pot je za to odlična priložnost,
saj nam približa bogato in ustvarjalno življenje kraja, v
katerem se je rodil Anton Bezenšek.
Skupina članov MDDI Celje se je 11. maja zbrala v
paviljonu pri graščini na Frankolovem. Barbara in Denis sta nam najprej postregla z odličnim golažem, da
nismo odšli lačni na pot. Posladkali smo se z Gorazdovim pecivom, Zdenka nam je postojanke predstavila in
povedala, kje bo potekala naša pot. Pot nas je vodila
vse do rojstne hiše Antona Bezenška, kjer nas je prija-

zno sprejela daljna sorodnica in nas povabila na ogled
te čudovite hiše. V njej je veliko slik, ki spominjajo na
čase, ko je v njej živel veliki umetnik, ki nam je pustil
bogato dediščino. Zanimive so ptičje hišice z zvoncem.
Ko pozvonimo, nam ptički povedo veliko zanimivega.
Med potjo smo se pogovarjali in opazovali čudovito
pokrajino prelepega kraja Frankolovo.
Združili smo prijetno s koristnim. Slišali smo veliko
novega, se sprehodili, družili ob okusni hrani in prijazni
postrežbi članov društva. Je še kaj lepšega kot preživeti sončen dan s prijatelji, se nekaj naučiti in narediti
nekaj dobrega za svoje zdravje?


Dragica Mirnik, predsednica MDDI Celje
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Pohod po Tončkovi poti

ŠPORT

Vojničan Benjamin Verbič najboljši in najobetavnejši igralec minule prvoligaške sezone
V zadnjem obdobju smo pogostokrat v medijih zasledili ime Benjamin Verbič. Da, to je ta Benjamin iz Vojnika, ki ga mnogi poznamo. Enaindvajsetletnik z vzdevkom Beni oz. Verba je vzpenjajoča nogometna zvezda,
svež športni obraz, ki obeta, in vzor mnogim, tako starejšim kot mlajšim populacijam. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je člana Nogometnega kluba Celje, ki se po sezoni, kot sam pravi,
z mešanimi občutki seli v danski Köbenhavn, razglasil za najboljšega in najobetavnejšega igralca minule prvoligaške sezone. Pri tem pa se njegova zgodba
nikakor ne zaključi. Je le začetek uspešne športne kariere, o kateri marsikdo lahko le sanja. Mnogi tudi ne
vedo, da je mladi nogometaš še vedno lastnik najhitrejšega gola v zgodovini prve slovenske lige, dosegel
ga je že v enajsti sekundi tekme.
Njegovo dosedanjo športno pot so zaznamovali nepopustljivost, entuziazem, delavnost, odrekanje ter
spoštovanje sebe in drugih. »Vsi dosedanji uspehi so
dejansko nagrada za trdo delo, pomenijo odgovornost za naprej in me še dodatno motivirajo, da bodo
rezultati še boljši,« odkrito pove. »Verjamem, da se s trdim delom pride tja, kamor si želimo. Moj cilj, nemška
liga, je še sicer daleč, vendar verjamem, da se nekoč
odprejo tudi ta vrata.« O tem, kaj pa, če bo nekoč slavna športna oseba, o kateri bodo snemali film, dobim
hiter odgovor: »Glavno vlogo naj igra kar ameriški filmski igralec Leonardo Di Caprio.«
Odkar je Beni shodil, je ljubitelj najpopularnejše kolektivne igre na svetu. Z osnovami nogometa se je
najprej srečal v krogu svojih domačih, pri očetu in bratu, kasneje pa v Nogometnem klubu Vojnik. Družina
Verbič je sicer zelo športna družina. Mama igra tenis,
oče je velik nogometni navdušenec, zato ni nenavadno, da je šport zaznamoval tudi Benijevo življenje.
»Sprva me je najbolj navduševal Ronaldinho, trenutno
pa mi je najbolj všeč Lionel Messi,« poudari zvesti navijač Barcelone, ki v slovenskem športu občuduje Tino
Maze, se v prostem času najraje druži s prijatelji in družino ter si rad ogleda dobro nogometno tekmo ali film.
Ko bo pri času in denarju, bi rad obiskal Maldive in prijatelja v daljni Avstraliji.
Domači kraj vedno v srcu
Beniju se je v zadnjem času življenje dobesedno obrnilo na glavo. Mnogi ga prepoznajo, kjerkoli se pojavi, in ga prosijo za avtogram ter mu čestitajo za uspehe, ki jih je dosegel. Poleg treningov in tekem je sedaj
tudi veliko več dejavnosti s predstavniki sedme sile,
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Benijevi uspehi so nagrada za trdo delo.

prisotnosti na raznih dogodkih in še česa. Beni, kot ga
poznam od malega, ostaja simpatičen, realen in iskren
fant. Skromnost in poštenost sta vrlini, ki na njegovem osebnem seznamu zasedata pomembno mesto.
Še vedno pa je zanj tudi zaradi mame na prvem mestu šola, na drugem zdravje in na tretjem njegov nogomet. Na celjski ekonomski gimnaziji mora še opraviti
maturo, ki jo je trenutno zaradi nogometa postavil na
stranski tir. »Še bo čas tudi za ta del,« poudari. Ljubitelj bele barve, vseh zvrsti glasbe, poletja, tenisa, psov,
maminih palačink in raznolike babičine kuhinje je dostopen in predan svoji družini, za katero pravi, da je
imela ključno vlogo pri njegovem športnem preboju.
»Starša ter brat Boštjan so moji zaupniki in so z mano
v dobrem in slabem, zato sem nanje zelo navezan. Boštjan me je kot starejši brat zelo dobro sprejel v svojo
družbo, družil sem se tudi z njegovimi prijatelji. Vedno
mi sicer niso dovolili, da bi igral nogomet, vendar so
kaj kmalu spremenili mnenje, ko so videli, da mini kar
obvlada.« Veliko dobrega o Beniju povedo tudi njegovi vojniški prijatelji iz otroštva. »Vsako nedeljo, če mu
le čas dopušča, pride na našo nogometno rekreacijo
in pri igri nikoli nikogar ne podcenjuje. Ohranja stike
z nami, se pogovarja, se sprosti in na začetke njegove
poti v Vojniku, nikoli ne pozablja,« povedo.
Začetki samostojnega življenja in uspehi zahtevajo veliko odgovornost
Pred pol leta se je Beni preselil v Celje, kjer zdaj živi
skupaj s še dvema soigralcema. »Imel sem željo, da bi
se preselil na svoje. Vedel sem, da se poleti nekaj obeta
in bom prej ali slej zapustil Celje. Se mi zdi, da je bilo
mami najtežje, čeprav se velikokrat iz Celja vrnem domov in obiščem svoje.« Beni meni, da je prav, da se navadi na samostojno življenje, ki bo še toliko bolj posebno na Danskem, kamor odhaja predvidoma 30. junija.

Mladi nogometaš veliko obeta.

Po podpisu pogodbe je Beni že navezal stik s sokrajanko Klaro, ki prebiva na Danskem, raziskoval zgodovino
kluba, mesta itd. »Pri Köbenhavnu sem začutil, da me
vsi hočejo, tudi športni direktor in trener. Spoznal sem
njihovo filozofijo in ambicioznost, klub igra na evropskih tekmovanjih, in to je tisto, kar si trenutno najbolj
želim,« pove o prestopu v novi klub. »Pri šestnajstih oz.
sedemnajstih letih sem se začel zavedati, da se mi lahko uresniči kakšen drobec velikih športnih želja. Velik
korak se je začel s profesionalnim igranjem nogometa
v knežjem Celju ter ogromno treningi, tako klubskimi
kot tistimi z osebnim trenerjem Branetom Žibertom, s
katerim bova sodelovala tudi v prihodnje.« Med tekmami so ga večkrat spremljali ogledniki tujih klubov,
vendar zanje nikoli ni želel vedeti pred tekmo. »Tako
sem se odločil, in se je obrestovalo.« Skromnost podkrepi tudi z razmišljanjem, da če bi takoj odšel npr. v
Italijo, bi lahko naredil prevelik preskok, ki mu morda
ne bi bil kos. »Psihična in dobra fizična pripravljenost
sta ključni za takšen uspeh, seveda ob veliki pomoči talenta. Na igrišču želim biti umirjen in preudaren. Gre za
ogromno samodiscipline, ki je z leti vedno močnejša.«
Trdo delo in čas za sprostitev
»V obdobju pubertete sem imel zmedeno glavo. Najstnik pač. Potreboval sem nekaj časa, da sem ugotovil,
kaj si želim v življenju, in kaj kmalu tudi spoznal, kje
je moja prihodnost.« Kljub bistveno večjemu zaslužku,
ki se mu obeta, želi ohranjati trezno glavo, zavedajoč,
da je to šele začetek, ko se bo moral najbolj dokazovati. »Želim si ostati realen, discipliniran in tudi sproščen.
Sprostitev mi veliko pomeni, čeprav tipično najstniškega uživanja nikoli nisem povsem okusil. Ni bilo hudo.
Časa je res veliko manj, vendar se najde, le organizirati
se je treba,« nasmejano pripoveduje.
Nogometna oprema za domači klub
Benjaminu, ki je zelo ponosen na Vojnik, saj je tu začel svojo športno pot, prav tako je tu doma tudi njego-




Tjaša Podergajs
Foto: Profil Benjamina Verbiča na Facebooku

Tenis za otroke med
šolskimi počitnicami
Leto je naokoli in poletne počitnice bodo kmalu tu.
Če razmišljate, kako jih popestriti svojim najmlajšim –
je tudi TENIS dobra ideja.
TENIŠKI KLUB VOJNIK že šesto leto zapored organizira tečaje tenisa za otroke v času šolskih počitnic. Tečaji potekajo od ponedeljka do petka od 8. do 10. ure.
Prijave zbiramo do petka, 19. 6. 2015, na e-naslov tenisklubvojnik@gmail.com ali po SMS-ih na številko
031 878 547. V prijavi navedite ime in priimek otroka,
njegovo starost in želeni termin. V primeru zasedenosti termina imajo prednost otroci iz občine Vojnik.
Razpisani so trije termini:
• od ponedeljka, 29. 6. 2015, do petka, 3. 7. 2015
• od ponedeljka, 6. 7. 2015, do petka, 10. 7. 2015
• od ponedeljka, 24. 8. 2015, do petka, 28. 8. 2015
Prispevek za 10-urni tečaj tenisa znaša 30 EUR in se
poravna prvi dan tečaja.
Vsi tečajniki prejmejo diplomo in praktično nagrado.
Za vse, ki še ne veste, pa še informacija o tem, da lahko
v juliju in avgustu v primeru nezasedenosti igrišča starši skupaj s svojimi najmlajšimi igrate tenis brezplačno.
Proste termine lahko preverite na številki 031 860 804
(Peter Počivalšek).
Hura, počitnice!


Simona Matko
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va prva šolska ljubezen (nasmeh), se je ob zaključku
najinega pogovora utrnila prav posebna ideja. »V jesenskih mesecih, ko mi bo čas dopuščal in bom v Sloveniji, v Vojniku, bom v zahvalo Nogometnemu klubu
Vojnik za potrebe športnega dela osebno kupil nekaj
nogometne opreme (žoge itd.) in jo predstavnikom
kluba tudi podaril. To bo dodatna motivacija predvsem
za najmlajše in dobrodošla pomoč klubu za kvalitetno
delo. Če bom le imel čas, bom z najmlajšimi in ostalimi odigral kakšno kratko tekmo ali jim s svojo prisotnostjo popestril trening in se malce poveselil z njimi.«
Ob takšni gesti mladega obetavnega športnika, ki si
želi po zaključku kariere postati trener, lahko rečem
samo »kapo dol in vsa čast«.
Beni, vse dobro! Mi smo s tabo!

ŠPORT

Anita Kramar in Lenart Oprčkal:
»Želiva si postati državna prvaka v judu!«
Starost: 12 let
Klub: Judo klub Shido Tabor
Trener: Ivan Knafelc
Cilji
postati član slovenske judo reprezentance (Lenart)
čim več dobrih rezultatov (Anita)
Vzorniki: Urška Žolnir, Lucija Polavder in Rok Dragšič
Hobiji
tek, rolanje, kolesarjenje (Anita)
tek, igranje košarke, smučanje (Lenart)
Sanjsko potovanje
London in Brazilija (Anita)
ZDA in Avstralija (Lenart)
Vidnejši rezultati 2014/15
2014: 3. mesto na državnem prvenstvu v Slovenski
Bistrici med dekleti v kategoriji U12 (do 36 kg); 3. mesto na mednarodnem turnirju (16 držav) v Ljubljani
med dekleti U12 (do 36 kg); 3. mesto na državnem prvenstvu v Slovenski Bistrici med dečki v kategoriji U12
(do 38 kg); 2. mesto na mednarodnem turnirju v Oplotnici med dečki v kategoriji U12 (do 38 kg);
2015: 1. mesto na mednarodnem turnirju na Ptuju
med dekleti v kategoriji U14 (do 36 kg); 1. mesto na
mednarodnem turnirju na Ptuju med dečki v kategoriji U14 (do 38 kg); 1. mesto na mednarodnem turnirju v
Murski Soboti med dekleti v kategoriji U14 (do 36 kg);
3. mesto na državnem prvenstvu v Slovenski Bistrici
med dekleti v kategoriji U14 (do 36 kg)

Anita in Lenart želita postati državna prvaka v judu.

Simpatična Anita in Lenart prihajata iz Socke. Z judom, ki pomeni mehko pot, pot nežnosti, lahko tudi
pot sproščenosti, pot prilagodljivosti, sta se srečala
povsem po naključju pred štirimi leti. »V šoli so nam
predstavili ta šport. Hitro sva se odločila, da ga želiva
spoznati,« pripovedujeta o začetkih. Osnovnošolca
trenutno obiskujeta 6. razred in sta sošolca, ki si med
sabo veliko pomagata. Njun trener Ivan Knafelc, na ka-
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terega sta zelo navezana, ju opisuje kot zelo različna.
»Lenart je zelo miren fant, preudaren, med borbo prevečkrat usmerjen na razum, vztrajen in poslušen. Anita je pravo nasprotje. Naš sonček, ki ima veliko energije, ogromno željo po zmagi, predvsem pa je zelo
odkritosrčna. Kot trener se vedno spominjam, da mi
je na vprašanje, zakaj je prišla na trening, odgovorila,
da zato, da vam malo ›kravžlam‹ živčke,« nasmejano
pripoveduje njun trener, ki se z judom profesionalno
ukvarja že 21 let.
Judo klub Shido je bil ustanovljen leta 2013 in je član
Judo zveze Slovenije. V klubu je registriranih več kot
100 otrok iz različnih osnovnih šol. Klub deluje na več
osnovnih šolah v širši celjski regiji. V klubu trenutno
trenira devet mladih fantov in deklet tudi iz Socke.

Trener Ivan Knafelc verjame, da bomo na Anito in Lenarta še zelo
ponosni.

»Na začetku sva imela pred tekmami veliko treme,
sedaj je tega manj,« pripovedujeta Lenart in Anita, ki
imata trenutno treninge dvakrat na teden. Treningi so
zelo raznoliki. Veliko se ukvarjajo z ogrevanjem, tekom
in tehniko. »Judo je garanje, ne samo talent,« med pogovorom pove njun trener, ki se lahko pohvali z naslovom štirikratnega republiškega prvaka in državnega
prvaka Slovenije ter z naslovom viceprvaka Jugoslavije

imata ogromno ciljev, ki jih želita doseči. Predvsem se
želita intenzivno ukvarjati z judom, v prihodnosti pa se
vidita v vlogi zdravnice in strojnega inženirja. Vseskozi
jima stojijo ob strani starši, ki ju spodbujajo in finančno podpirajo. »Preobrati se pričnejo dogajati v puberteti, po devetem letu starosti začnejo otroci psihično
in fizično dozorevati, zato takrat začnemo z nekoliko
bolj zahtevno judo vadbo, kot so judo meti, borbe in
začetki tekmovanj,« mi ob zaključku našega pogovora
o pristopih vadbe pojasnjuje njun trener, ki verjame,
da bomo na Lenarta in Anito v prihodnosti še zelo ponosni.

Tjaša Podergajs
 Foto: Profil Judo kluba Shido Tabor na Facebooku

V marcu na vojniških tleh
prvo tekmovanje v judu za otroke
V soboto, 28. marca 2015, je v telovadnici Osnovne
šole Vojnik potekalo prvo tekmovanje v judu za otroke,
stare od šest do trinajst let. Tekmovanje je organiziralo
Športno društvo judo – Jaka. Na tekmovanju je sodelovalo kar 110 otrok, in sicer iz omenjenega domačega
kluba in treh drugih judo klubov: Iva Reya Celje, Velenje in Fudoshin.
»V vseh pogledih je tekmovanje odlično uspelo, kar
je dober pokazatelj, da se judo tudi v Vojniku dobro
razvija,« je strnil vtise predsednik Peter Bevc. Poudaril
je tudi, da se otroci tovrstnih tekem z veseljem udeležijo, saj dobijo vsi medalje in pohvale, kar jim zelo veliko pomeni.
»Bistvo našega poslanstva je, da se otroci sploh začnejo ukvarjati s športom. Judo namreč predstavlja
dobro popotnico tudi za ukvarjanje z drugimi športi,«
še izpostavi Bevc. Vodstvo judo šole sicer predstavljata

V Vojniku je potekalo prvo tekmovanje v judu.

Peter in Boštjan Bevc. Za sabo imata kopico izkušenj
tako s področja tega športa, dela z mladostniki in otroki, trenerstva kot tudi z izobraževalnega in tekmovalnega področja.

Tjaša Podergajs

Foto: Arhiv profila Judo-Jaka na Facebooku

V septembru državno prvenstvo v muharjenju na Hudinji
V nedeljo, 6. septembra 2015, bo vsa slovenska elita muharjenja preživela dan ob Hudinji. Ta dan bo namreč
potekala peta tekma državnega prvenstva v muharjenju. Tekmovalna trasa bo od lesenega mosta za pešce
čez Hudinjo v Vojniku do sotočja Hudinje z Dobrnico.
Časovnica za tekme državnega prvenstva:
6.30 do 7:00
7:00
7:30
8:00 do 9:30
9:30 do 10:00
10:00 do 11:30
11:30 do 12:00
12:00 do 13:30

prijava, vpis
žrebanje
pozdravni govor in odhod na
tekmovalno traso
1. del tekme (sodi – tekmuje)
premik (najmanj 30 min)
2. del tekme (tekmuje – sodi)
premik in pavza (najmanj 30 min )
3. del tekme (sodi – tekmuje)

13:30 do 14:00
14:00 do 15:30
15:30
16:00
Vljudno vabljeni!



premik (najmanj 30 min)
4. del tekme (tekmuje - sodi)
konec tekme
kosilo, izračun rezultatov,
podelitev pokalov in priznanj
Ribiška družina Celje
Renato Fijavž
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v kategoriji do 86 kilogramov, ki ga je osvojil v Novem
Sadu. »Pri svojem trenerju najbolj ceniva, da nama
pokaže veliko novih tehnik, naju nenehno popravlja,
opozarja in vozi tudi na treninge izven Socke. V njegovi družbi se dobro počutiva,« še dodata. V judu ločimo
sicer šolske pasove – KYU in mojstrske pasove – DAN.
»Judo izhaja iz Japonske in je več kot samo učenje in
uporaba borbenih tehnik. Je celovit sistem fizične, intelektualne in moralne vzgoje. Ima svojo kulturo, sistem, zapuščino, navade in tradicijo. Judoistom podarja
etična načela, način življenja in način bivanja,« pripoveduje tudi najboljši judo borec leta 1991 v Sloveniji.
Anita in Lenart se vsako leto veselita judo kampa, ki
se ga bosta udeležila v poletnih mesecih. Odličnjaka

ŠPORT

Že 4. štafetna
tekma v Socki
April je bil tudi letos v Socki športno obarvan. Športno društvo Socka (ŠD Socka) je ponovno dobilo čast
organizacije tekme na državni ravni, to je državnega
prvenstva v gorskih tekih za štafete pod okriljem Atletske zveze Slovenije – združenja za gorske teke.
Po obronkih Socke je bilo že mesece prej ob vikendih
opaziti četico otrok, ki je pridno trenirala za udeležbo
na tekmi za štafete. Med njimi so bili tudi korenjaki, ki
so se pripravljali za udeležbo na tekmi za »ta velike«.
Socko so obiskali prenekateri »raziskovalci« proge, ki
so si želeli predhodno ogledati traso tekme. Pridni smo
bili tudi člani društva, ki smo urejali vse potrebno za organizacijo tekme.

Na dan tekme, 12. aprila 2015, nas je razveselila prava
množica otroških ekip, ki so svoje tekaške zmogljivosti preizkusile na krajši, otroški progi. Na tem mestu se
moramo zahvaliti vsem učiteljem in učiteljicam iz OŠ
Vojnik in podružnic, saj so tekmo v Socki vzeli za svojo.
Vodstvu šole se za podporo pri promociji malo drugačnega preživljanja prostega časa za otroke iz srca zahvaljujemo in upamo na njihovo podporo tudi v prihodnje.
Tudi na uradni tekmi smo zabeležili lepo število tekmovalnih ekip in med njimi prenekatero znano ime iz
sveta gorskih tekov. Tako smo lahko med tekmovalci
pozdravili rekorderja naše proge in izvrstnega gorskega tekača Sebastjana Zarnika (ekipa KGT Papež), ki je
na tokratni tekmi zabeležil drugi najboljši čas. Na tekmi
ga je prehitel Marko Tratnik (ekipa Nanos Podnanos), ki
mu je bil tudi v lanskem letu tik za petami. Vendar rekord proge 8 min 53 s (en krog) tokrat ni bil premagan
in ostaja Zarnikov.
Tekmovanja se je udeležilo 23 ekip iz cele Slovenije.
Največ ekip je ponovno prijavil Klub gorskih tekačev
Papež, katerega tekmovalci so najzvestejši udeleženci
naših tekem in hkrati dobitniki največjega števila medalj. Z udeležbo so nas razveselile še ekipe iz Bovca,
Žirov, Nanosa Podnanosa, Ljubljane, Kamnika, Celja in
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Vojnika.
Prva mesta po posameznih kategorijah so si pritekle
naslednje ekipe:
• dečki – ekipa TD Bovec (Tobi Gaberšček, Sašo Zorč,
Žiga Kravanja);
• deklice – ekipa KGT Papež (Viktorija Dolinšek, Tjaša
Uršič, Hana Dobovšek);
• mladinci – ekipa OK Azimut (Simon Stanovnik, Nace
Vegelj, Mark Bogataj);
• mladinke – ekipa KGT Papež (Karmen Orehek, Manca Krt, Suzana Orehek);
• člani – ekipa KGT Papež (Gašper Bregar, Sebastjan
Zarnik, Jošt Lapajne);
• članice – ekipa ŠT Nanos Podnanos (Jerica Sardoč,
Petra Tratnik, Jana Bratina).
Dan športa v Socki smo člani športnega društva tudi
v letu 2015 izpeljali ob izjemni podpori sovaščanov,
gasilskega društva, požrtvovalnem delu naših članov
in finančni podpori zvestih sponzorjev. Posebno zahvalo namenjamo lastnikom zemljišč, ki nam vsako leto
omogočijo izvedbo tekmovanja. Privilegij organizacije
državnega prvenstva je tako že četrtič zapovrstjo ponesel dober glas o Socki in našem športnem društvu
po Sloveniji, hkrati pa predstavlja izvrsten razlog za
širjenje športnega duha med našo mladino – njihovi
zmagoslavni obrazi nam dajejo motivacijo za pripravo
tekem v prihodnje.
(Rezultati tekmovanja so objavljeni na spletni strani
društva www.sd-socka.si, kjer lahko pogledate tudi zanimiv posnetek tekme – s ptičje perspektive.)



Peter Špegelj
Foto: Jure Korošec

Fitnes center Vojnik
Smo društvo za športne in rekreativne dejavnosti in se ukvarjamo s popularizacijo zdravega življenjskega sloga v lokalnem
okolišu. To pomeni, da spodbujamo vse športne dejavnosti na
naravni naravnanosti giba, da se izognemo posledicam hitrega
načina življenja. Delamo v smeri boljšega počutja in ugodne
klime, kjer lahko vadeči sproščeno razvijajo motorične sposobnosti.
Naša dejavnost obsega tudi razvoj fitnesa v občini Vojnik.
Začetki segajo v junij 2014, ko smo prenovili 100 m2 prostora v zgornjem nadstropju stavbe Švic na Prušnikovi 12 (ta leži
ob osnovni šoli in nogometnem igrišču) in ga ustrezno dopolnili s športnimi napravami in rekviziti za delo s telesom. Tako
smo dali dušo in zagon novi prostočasni dejavnosti v Vojniku
in okolici.
Fitnes je namenjen širši populaciji ljudi – od začetnikov ali
starostnikov (ki bi radi spremenili svoj življenjski slog, bili agilnejši in dovzetnejši za svoje telo) do tekmovalcev (ki ga lahko
uporabljajo kot izvrsten pripomoček, da se ustrezno okrepijo
na želenih delih telesa). Vadba poteka pod strokovnim nadzorom, zato je odveč strah, da vadeči ne bi prejeli ustreznih informacij.

Vljudno vabljeni!



Štefan Zabret
Foto: Jure Vovk
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V fitnesu vam nudimo:
• vadbo po poškodbah in drugih disfunkcijah lokomotornega aparata;
• popravo drže telesa (vzravnava in estetska drža kot osnova
giba) s stabilizacijskimi pripomočki;
• razvoj triade: mišične moči, vzdržljivosti in gibljivosti (tako
za športnike rekreativce kot za športnike tekmovalce);
• razvoj osnovnih operativnih sposobnosti za starostnike ali
začetnike kot temelj za zdrav začetek ukvarjanja s športom;
• pod budnim očesom strokovnega kadra izgubo odvečne
telesne mase (postopno hujšanje);
• enkrat tedensko skupinsko vadbo za tiste, ki iščejo motivacijo v skupini (gre za nadgradnjo druženja v naših prostorih).

Naslednja tekma bo 18. aprila v organizaciji Planinskega
društva Gorica pri Slivnici. Več informacij lahko dobite na
elektronskem naslovu pdvitanje@pzs.si.

Bojana Volk

Foto: Feri Kropec

Planinci so se v
Triatlon
Ironman
Novi Cerkvi pomerili
v orientaciji
Tekmovalno razpoloženi planinci smo zadnjo soboto v
marcu otvorili orientacijsko sezono. Planinsko društvo Vitanje je organiziralo letošnjo prvo tekmo v planinski orientaciji za Rogaško ligo.
Administrativno zatočišče s startom in ciljem smo našli
v Sorževem mlinu v Novi Cerkvi. Za mnoge že dobro poznano okolje s preteklih tekem, za nekatere novo, a po
mnenju vseh prijetno in domače. Pričakal nas je vedno
nasmejani gospodar Oton Samec in nas toplo sprejel.
Tekmovalci so začeli s tekmovanjem po razporedu v razmiku nekaj minut. Vsaka ekipa je na startu najprej rešila
pisni test s teoretičnimi vprašanji; tisti v zahtevnejših kategorijah pa so morali iz nalog izračunati, kje v naravi se
nahajajo kontrolne točke, jih vrisati na zemljevid, nato pa
jih tudi poiskati. Na terenu jih je na eni izmed kontrolnih
točk čakala še ekipa radovednih vitanjskih organizatorjev.
Ti so pri tekmovalcih preverjali različna praktična znanja,
od prve pomoči, poznavanja gorstev, varstva narave do
vrvne tehnike. Po tekmi je v cilju med čakanjem na zaslužene pice in težko pričakovane rezultate vsak našel
kotiček zase. Tisti malo starejši smo občudovali kulturno
dediščino in gospodarjev neverjetni čut za urejenost. Ni
moč spregledati, da diha skupaj z domačijo. Otroci pa so
sproščeno tekali naokoli, opazovali race in se nastavljali
soncu. Vsekakor jim je ostalo še veliko energije za popoldanske norčije.
V tako domačem okolju smo se v lepem sobotnem vremenu prav vsi nekako udomačili in ga popoldan s prijetnimi vtisi zapustili. Vsi smo se strinjali, da se z veseljem še
vrnemo.

David in Neža Videnšek iz Nove Cerkve, sicer člana ŠRK
Celje, sta nastopila v St. Poltenu (Avstrija) na tradicionalnem triatlonu Ironman 70.3, ki ima na svojem programu
tudi triatlon za otroke za vse starostne skupine od 7. do
14. leta.
David (2001) je v kategoriji letnikov 2000 in 2001 zasedel prvo mesto. Tekmovalci so morali preplavati 100 metrov, prekolesariti 5000 metrov in teči 2400 metrov. Plavalni del preizkušnje je zaključil kot tretji, na kolesarjenju
in teku pa je bil najhitrejši.
Neža (2005) je v svoji starostni kategoriji zasedla 3. mesto. Plavala je 50 metrov, kolesarila 2500 metrov in tekla
1200 metrov. Tudi ona je prišla iz vode kot tretja, s kolesa
11., na teku pa je bila najhitrejša.

Tekmovanje je bilo izredno lepo organizirano in je bilo
za oba prijetno doživetje. Vreme je bilo lepo in sončno,
samo voda je bila malce hladnejša (okoli 17 stopinj Celzija), a veselje do triatlona je bilo močnejše.
Ata Marjan pa je naslednji dan že šesto leto zapored nastopil na triatlonu Ironman 70.3 (1900 metrov plavanja,
90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka). Preizkušnjo, dolgo 113 kilometrov, je uspešno zaključil v prijetnem rekreativnem tempu (7 ur in 5 sekund).


Marjan Videnšek
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Osnovnošolsko državno prvenstvo
v športnem plezanju
V soboto, 11. aprila 2015, se je v OŠ Vojnik odvijalo
osnovnošolsko državno prvenstvo v športnem plezanju,
ki se ga je udeležilo kar 285 mladih nadobudnih plezalcev
iz 95 različnih slovenskih osnovnih šol.
Člani Športnega društva Pajki smo pod vodstvom Karlija
Pintariča že nekaj dni pred tekmovanjem napeli skupne
moči in telovadnico OŠ Vojnik spremenili v pravi plezalski
raj za tekmovalce. Samo tekmovanje je potekalo v dveh
starostnih skupinah, v katerih so bili tekmovalci še dodatno razdeljeni na licencirane (79) in nelicencirane (206);
vsak tekmovalec se je povzpel po eni smeri. S smermi so
se najprej spopadli mlajši učenci, med katerimi so naziv
prvakov prejeli: Lovro Črep (nelicencirani učenci), Andrej
Polak (licencirani učenci), Sara Durn (nelicencirane učenke) in Saša Brodej (licencirane učenke). Tudi domačin Kristjan Rom (ŠD Pajki) je plezal kot pajek in zasedel četrto
mesto med nelicenciranimi učenci. V drugi polovici tekmovanja so svoje plezalsko znanje pokazali starejši učenci, med katerimi so pravo drznost pokazali licencirani tekmovalci, saj so morali svoje smeri vpenjati. Med starejšimi
tekmovalci so se najbolje odrezali: Jure Meglič (nelicencirani učenci), Nik Golej (licencirani učenci), Jora Vilicer
(nelicencirane učenke) in Vita Lukan (licencirane učenke). Glede na ekipno uvrstitev so bili najboljši učenci iz OŠ
Orehek, takoj za njimi so bili učenci iz OŠ Hruševec Šentjur in OŠ Tržič.

Vse rezultate lahko najdete na povezavi: http://www.
sportmladih.net/uploads/cms/news/attachment_736.
pdf.
Pohvale gredo organizatorju tekmovanja Karliju Pintariču, ki je poskrbel, da je tekmovanje potekalo brezhibno.
Nemalo so se namučili tudi sodniki, ki so poleg preplezane višine štopali tudi čas plezanja, ki je lahko v primeru izenačenega rezultata odločal o uvrstitvi tekmovalcev.
Otroci pa se ne bi mogli povzpeti po smereh, ki jih je postavil Erih Obrez, brez naših varovalcev, ki so poskrbeli za
varne vzpone otrok. Estetsko noto je tekmovanju dodal
Žiga Bedrač (Kreartist), ki je dvorano opremil z napisi in
plakati ter poskrbel za diplome, ki so jih prejeli najboljše
uvrščeni tekmovalci.

Klara Kravos

Saša si želi preboja
med najboljše alpske smučarke
Obetavna smučarka, dvajsetletna Saša Brezovnik, o kateri
smo že večkrat poročali tudi v našem glasilu, ima za naslednjo
sezono jasno zastavljene cilje – doseči oder za zmagovalce na
evropskem pokalu, izboljšati točke FIS in se na podlagi dobrih
uspehov uvrstiti na tekme svetovnega pokala.
Vedno višji cilji so rezultat uspešno zaključenih preteklih sezon. Frankolovčanka je v lanski sezoni osvojila deveto mesto
na mladinskem svetovnem prvenstvu na Norveškem, kar nekajkrat pa se je uvrstila tudi na oder za zmagovalce na mednarodnih tekmah FIS ter osvojila osemkrat prvo mesto, štirikrat
drugo mesto in enkrat tretje mesto. Da bo bera polna, je Saša
na državnem prvenstvu starejših mladink razveseljevala tudi
s prvim mestom v veleslalomu, superveleslalomu, smuku in v
superkombinaciji. Odlično pa se je odrezala tudi na državnem
prvenstvu članic, kjer je osvojila drugo mesto v slalomu, superveleslalomu in alpski kombinaciji ter tretje mesto v smuku in
superkombinaciji.
»V zadnjem mesecu je moje smučanje malo na strani, saj si
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želim zaključiti šolanje na
I. gimnaziji v Celju. Potem
pa se želim vpisati na Fakulteto za šport v Ljubljani,« odgovori na vprašanje, kaj trenutno počne.
Alpska smučarka si je letos
nabirala izkušnje tudi na
51. tekmovanju Zlata lisica,
za naslednjo sezono pa že
nestrpno pričakuje odločitev Smučarske zveze Slovenije, v kateri ekipi bo nastopala.

Vedno višji cilji so rezultat
uspešnih preteklih sezon.




Tjaša Podergajs
Foto: osebni arhiv

Streljanje z malokalibrsko puško
V nedeljo, 12. aprila 2015, smo se zgodaj zjutraj zbrali
in odpravili v Dolič pri Mislinji na 1. kolo lige v streljanju
z malokalibrsko puško sosednjih društev. Sodelovala so
strelska društva koroško-štajerske regije (Dolič, Šoštanj,
Slovenske Konjice, Celje, Zreče, Špitalič in Vojnik). Glede
na začetek sezone in pomanjkanje pogojev za trening
nismo pričakovali dobrega rezultata. Sedaj smo toliko
bolj veseli in ponosni na doseženo. Nastopili smo v dveh
ekipah: resda ekipa Vojnik 2 ni dosegla zavidanja vrednega rezultata, nas pa je ekipa Vojnik 1 v sestavi Peter Pihler,
Janez Pintar in Saška Nerat razveselila z uspehom, in to s
tretjim mestom ekipno med osmimi sodelujočimi ekipami. Peter Pihler je osvojil bronasto medaljo za tretje mesto v kategoriji članov do 50 let. Res nas je obiskala športna sreča, kar bo zagotovo dvignilo moralo in samozavest
članov. Ob tem se zahvaljujem tudi PGD Vojnik, ki nam je
omogočil prevoz na tekmo.

Pokrajinsko
strelsko tekmovanje
DU z zračno puško
Tekmovanja se je udeležilo enajst ekip DU iz celjske
pokrajine. Na tekmovanju so sodelovale naslednje ekipe
DU: Vrbje, Žalec, Andraž, Dobrna, Ljubečna, Štore, Gornji
Grad, Slov. Konjice in Vojnik.
Izidi tekmovanja:
1. mesto: DU Žalec – 503 krogov
2. mesto: DU Ljubečna – 501 krogov
3. mesto: DU Vojnik – 462 krogov
Najboljši strelci na tekmovanju:
1. mesto: Jože Pavlič, DU Žalec – 183 krogov
2. mesto: Jože Jeram, DU Ljubečna – 175 krogov
3. mesto: Dušan Ravnikar, DU Vojnik – 171 krogov

Vojniška ekipa na odru za zmagovalce

Prihajajo lepši in toplejši dnevi, kar pomeni, da bomo
lahko več trenirali. Treningi se odvijajo na odprtem strelišču (Petriček), zato smo odvisni od vremena, seveda pa
tudi od časa članov. Začela so se tudi dela na vrtovih in
kmetijah, zato je treba marsikaj uskladiti.
Na tem mestu bi želel še enkrat čestitati ekipi za dosego lepega rezultata in obenem dodal željo, da svoje dosežke še izboljšamo. Naslednja priložnost bo že na tekmi
10. maja 2015 v Celju na Petričku; 14. junija 2015 pa naše
društvo prireja 4. kolo z malokalibrsko puško v čast krajevnega praznika.
Ponovno vas vabim, da se nam pridružite. Veseli bomo
vsakega člana, še posebej, če dobro cilja.



Franc Lebič
Foto: Dušan Ravnikar

Zahvaljujemo se tako organizatorju tekmovanja kot tudi
DU Vrbje. Prav posebna zahvala velja predsednici društva,
ge. Pavlini Glušič. S svojo ekipo nas je lepo sprejela z ansamblom, ki je zaigral/zapel svojo himno. Hvala tudi za
bogato pogostitev in vsem za sodelovanje.


Franc Kuzman

www.mojaobcina.si/vojnik
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Uspešen začetek
lige v Doliču

PRIREDITVE

KDAJ
četrtek, 18. junij, ob 9. uri
četrtek, 18. junij, ob 16. uri
petek, 19. junij, ob 17.30
sobota, 20. junij, ob 9. uri
sobota, 20. junij, ob 9. uri
sobota, 20. junij, ob 9. uri
sobota, 20. junij, ob 14. uri
nedelja, 21. junij, ob 9. uri
nedelja, 21. junij, ob 11. uri
nedelja, 21. junij, ob 14. uri
nedelja, 21. junij, ob 15. uri
nedelja, 21. junij ob 15. uri
četrtek, 25. junij, ob 8. uri
četrtek, 25.junij ob 19.30 uri
nedelja, 28. junij, ob 8. uri
nedelja, 28. junij, ob 9. uri
ponedeljek, 29. junij, ob 8. uri –
petek, 3. julij, ob 10. uri
sobota, 4. julij, ob 8. uri

sobota, 4. julij, ob 8.30

sobota, 11. julij, ob 8. uri
sobota, 18. julij, ob 17. uri
sobota, 15. avgust, ob 8. uri
nedelja, 23. avgust, ob 8. uri
sobota, 29. avgust, ob 16. uri
sobota, 29. avgust, ob 19. uri
sobota, 5. september, ob 9. uri
sobota, 5. september, ob 18. uri
nedelja, 6. september, ob 13. uri
sobota, 12. september, ob 9. uri

OPIS

Društvo upokojencev Vojnik organizira meddruštveno in medobčinsko tekmovanje v streljanju z zračno puško in
kegljanju s kroglo na vrvici v prostorih društva.
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 in ob 19. uri kulturno prireditev s podelitvijo
krajevnih priznanj v Kulturnem domu Vojnik.
Teniški klub Vojnik organizira turnir v počastitev krajevnega praznika na igrišču v Vojniku. Prijave do petka, 19. junija, na
tel. št. 031 860 804, g. Peter Počivalšek.
KS Vojnik organizira druženje društev iz KS Vojnik pod šotorom na igrišču v Vojniku.
Turistično društvo Vojnik organizira »Pohod po poteh zgodovine Vojnika z Markom Zdovcem« z mostu nad Hudinjo v Vojniku.
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik organizira pokalno tekmovanje GZS za starejše gasilke in gasilce na igrišču v Vojniku.
Lovska družina Vojnik organizira srečanje kmetov s področja LD Vojnik pri Lovskem domu Vojnik.
Civilna zaščita občine Vojnik organizira »Prikaz dela z reševalnimi psi« na igrišču v Vojniku.
Radio Celje v sodelovanju z Občino Vojnik organizira zabavno prireditev Katrca na igrišču pod šotorom v Vojniku.
Turistično društvo Frankolovo organizira pohod po učni poti Antona Bezenška. Zbirno mesto je pred OŠ Antona Bezenška Frankolovo.
Smučarsko društvo Vizore organizira »Meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih za pokal KS« na skakalnici KA-13 v
Vizorah.
Društvo Slomškova romarska pot organizira pohod ob dnevu državnosti »Slomškova romarska pot«. Več informacij na
tel. št. 041 694 621, g. Planinšek.
Vokalna skupina Kvartet Frankolovo prireja koncert v cerkvi sv. Trojice na Gojki, gostje – citrarke Glasbene šole Risto Savin iz Žalca
Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev organizira blagoslov koles in kolesarjenje po poteh KS. Zbirno mesto je pred
gasilskim domom v Novi Cerkvi. Blagoslov bo opravil dekan g. Alojz Vicman.
RS Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko organizira »Srečanje mladine gasilske
zveze Vojnik – Dobrna v mini gasilki olimpijadi« pred gasilskim domom PGD Dobrna.
Teniški klub Vojnik organizira tečaje tenisa za otroke v času šolskih počitnic. Tečaji potekajo od ponedeljka do petka od 8. do
10. ure. Prijave zbiramo do petka, 19. 6. 2015, na e-naslov tenisklubvojnik@gmail.com ali po SMS-ih na tel. št. 031 878 547.
Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik organizira praznovanje 80-letnice delovanja društva in tekmovanje v
streljanju z zračno puško. Sledi kulturni program ter podelitev medalj in pokalov v prostoru ruskega kegljišča pri Društvu
upokojencev Vojnik.
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. Od 10. ure dalje PGD Nova Cerkev organizira gasilsko prireditev v Novi Cerkvi s tradicionalno
peko vola na žaru in revijo narodno-zabavnih ansamblov, ob 16. uri sledi hitrostno gasilsko tekmovanje. Ob 19. uri bo prevzem
novega gasilskega vozila GVM-1, ki ga bodo blagoslovili mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl, celjski škof msgr. dr. Stanislav
Lipovšek in dekan g. Alojz Vicman. Po blagoslovu (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.
PGD Nova Cerkev organizira 4. tekmovanje v kuhanju golaža pod šotorom pred gasilskim domom v Novi Cerkvi.
Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg organizira začetek gasilske veselice v Lembergu s hitrostnim tekmovanjem, ob
20. uri pa prirejajo gasilsko veselico z ansamblom »Bitenc« pred gasilskim domom Lemberg.
Športno društvo Socka organizira naslednje prireditve: ob 8. uri POHOD NA KISLICO; ob 10. uri KOLESARSKI VZPON na
Strnadov travnik v Selcah in 7. TEK NA KISLICO. Zbirno mesto pred gasilskim domom v Socki; ob 13. uri sledi SVETA MAŠA
PRI KAPELI na Strnadovem travniku in druženje planincev.
Društvo Talon Frankolovo organizira Poletni kramarski sejem v graščinskem parku na Frankolovem.
Prostovoljno gasilsko društvo Socka organizira meddruštveno gasilsko tekmovanje pred gasilskim domom v Socki.
Mladinsko društvo Frankolovo organizira 12. ROCK ŽUR v graščinskem parku na Frankolovem.
Turistično društvo Frankolovo organizira 5. GOLAŽ ŽUR v graščinskem parku na Frankolovem.
Društvo KUŠT Črešnjice organizira zabavno športno prireditev s turnirjem v streljanju z zračno puško na igrišču v Črešnjicah.
Turistično društvo Nova Cerkev organizira »Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg« s kulturnim programom in
prikazom domače obrti.
Turistično društvo Vojnik organizira »Pohod ob izviru reke Hudinje« z mag. Tomijem Kramarškom iz Rakovca pri Vitanju.

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. 041 663 395 (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).

