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Poštnina plačana pri pošti 3220 Štore

Župan ob glavnem lesenem nosilcu nove Športne dvorane Štore
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kazalo
KOLOFON
Odbor za izdajo časopisa si
pridržuje pravico do sprememb
in krajšanja prispevkov, če je
le-to potrebno.
Prispevke s fotografijami
pošljite na elektronski
naslov: obcina@store.si,
katarina.macek@store.si,
store.obcina@gmail.com .
Zaradi predvidenega izida
naslednje številke v juniju
2022 pričakujemo vaše
prispevke do
15. maja 2022.
Odgovorna urednica:
Ivanka Tofant
Prispevke lektorirala:
Mojca Rožman
Uredniški odbor:
Rosvita Jager
Mojca Rožman
Cvetka Šuster
Ivanka Tofant
Dušan Volavšek
Foto naslovnice:
Katarina Maček
Foto zadnja stran:
Katarina Maček
Prispevke zbrala:
Katarina Maček
Nena Kopinšek
Priprava za tisk:
Grafika Gracer, d.o.o.
Lava 7b, Celje

Štorski občan izhaja v nakladi
1750 izvodov. Poštnina plačana pri
pošti Štore. Na osnovi Zakona o
davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS št. 89/98, 17/00, 19/00,
27/00, 66/00) se za glasilo plačuje
22 % davek na dodano vrednost.
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Aktualno
Zgodilo se je
O delu društev
Znan obraz
Zanimivosti
Živimo zdravo
Dogajanje v Domu Lipa
Duhovne strani
Srebrne niti
Utrinki iz osnovne šole in vrtca
Koledar dogodkov
OBČINA ŠTORE
Udarniška ulica 3, 3220 ŠTORE
E: obcina@store.si
T: 03/780 38 40
www.store.si
Uradne ure in uradne ure po telefonu:
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
četrtek: odprta samo sprejemna pisarna
petek: od 9.00 do 13.00
Uradne ure župana Mirana Jurkoška:
ponedeljek-četrtek: od 7.30 do 9.00
sreda: od 15.00 do 17.00
KRAJEVNA SKUPNOST SVETINA
Svetina 6, 3220 ŠTORE
T: 03/780 38 40
Uradne ure krajevne skupnosti Svetina:
po predhodnem dogovoru na T: 031 426 869 (Marko Preložnik)

Spoštovane občanke in občani!
Minili sta natanko dve leti, odkar smo se prvič začeli spopadati z virusom
in odkar smo prvič po osamosvojitvi države začutili vsesplošno prisoten
strah. Strah za bližnje, za prijatelje, za starejše, za mlajše, za družbeno življenje… Čutiti ga je bilo povsod. Ne trdim, da smo popolnoma presegli
strah in virus, si pa upam zagotovo trditi, da so nas izzivi na tej poti izoblikovali v močnejše in bolj pozorne ljudi. Ljudi, ki bodo stopili skupaj in si
pomagali, kadar bo to potrebno, ljudi, ki bodo toplo pozdravili mimoidočega, ljudi, ki bodo vrnili nasmeh sosedu in ki se bodo trudili za ohranjanje prijaznejše skupnosti. Ob pogledu na pretekle zapise sem se zalotil, da
sem mnogokrat opisoval, kako močno vpeti smo v potrošništvo, pretirani
individualizem in hiter tempo življenja, ki so posrkali vase smisel pravih in
pristnih človeških odnosov. Mogoče pa smo res potrebovali, da nekdo pritisne na »stop«. Mogoče smo potrebovali prepoved srečevanja in druženja.
Mogoče smo potrebovali, da so bile zaprte gostilne, nakupovalna središča,
restavracije. Mogoče smo potrebovali, da smo ostajali doma, z otroki, partnerji. Mogoče smo vse to potrebovali zato, da smo uvideli, da nič ni samoumevno in da smo končno
lahko spregledali, kaj je zares pomembno in kaj je tisto, kar šteje: čas, odnosi in ljudje.
Zato je še toliko bolj pomembno, da si ob praznikih, kot sta dan žena in materinski praznik, vzamemo
čas in se posvetimo tistim, ki jih imamo najraje. Naj vsaka žena, mama, dekle sliši, kako zelo je edinstvena in kako pomembno vpliva na naše življenje. Kako zelo jo spoštujemo in kako smo lahko hvaležni, da
jo imamo, in predvsem kako zelo nam ni samoumevna. Naj vam ob tej priliki tudi jaz izrečem zahvalo za
vso potrpežljivost, ljubezen in razdajanje ter ob koncu zaželim še iskrene čestitke ob vaših praznikih.
Miran Jurkošek,
župan

Dan žena je dan, ko ste si izborile svojo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. Cenimo in
spoštujemo vse ženske, ki delate dobro za življenje vseh na zemeljski obli in ste naš svet spreminjale in
ga spremenile na boljše.
Ko si ob materinskem dnevu prikličemo spomin na svoje mame preko dogodkov iz preteklosti, ni toliko
pomembno, kateri dogodek se nam je najbolj vtisnil v spomin. Pomembno je, da ga še vedno nosimo v
srcu. Podelimo to svojo hvaležnost z osebami, ki ste nam podarile življenje.
Vse dobro ob obeh praznikih, ki jih praznujete v mesecu marcu.
Odbor za izdajo časopisa
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Povprečnina za leto 2022 je določena v višini 645 eur in za leto 2023 v višini 647 eur.

A K TUAL N O

Prihodki proračuna za leto 2022 znašajo 8.073.821 eur, od tega znašajo davčni prihodki 3.07
(dohodnina predstavlja 75% davčnih prihodkov in znaša 2.735.157 eur), nedavčni prihodki 572
729.100 eur kapitalski prihodki, prejete donacije 2.000 eur ter transferni prihodki 3.694.954 eu
se namerava tudi zadolžiti za previdene investicije v proračunu za leto 2022 v višini 1.650.000

Prihodki proračuna za leto 2023 znašajo 5.397.015 eur, od tega znašajo davčni prihodki 3.09
(dohodnina predstavlja 89% davčnih prihodkov in znaša 2.743.643 eur), nedavčni prihodki 499
641.066 eur kapitalski prihodki, prejete donacije 2.100 eur ter transferni prihodki 1.164.106 e

Proračun občine Štore
za leti 2022 in 2023

Odhodki so v letu 2022 načrtovani v višini 9.508.125 eur. Od tega tekoči odhodki v višini 1.618
tekoči transferi v višini 1.312.844 EUR, investicijski odhodki v višini 6.374.535 eur ter in
transferi v višini 202.550 eur. Odplačilo dolga je načrtovano v skupni višini 268.406 eur.

Odhodki so v letu 2023 načrtovani v skupni višini 5.108.746 eur. Od tega tekoči odhodk
1.718.239 eur, tekoči transferi v višini 1.364.870 eur, investicijski odhodki v višini 1.877.04
investicijski transferi v višini 148.591 eur. Odplačilo dolga je načrtovano v skupni višini 294.05

Prva obravnava proračuna za leti 2022 in 2023 je bila na 17. redni seji občinskega sveta 24. novembra 2021. Druga obravnava
oziroma sprejetje proračuna za leti 2022 in 2023 je potekala na
18. redni seji 13. decembra 2021.
Za izvajanje obveznih nalog se občinam zagotavljajo sredstva
za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. V izračunu
primerne porabe občin oziroma zneska, ki pripada občini, se
upoštevajo stroški tistih nalog, ki jih mora občina opravljati na
podlagi zakonskih predpisov. Pri izračunu se najprej določijo
povprečni stroški na prebivalca, tako imenovana povprečnina.
Poleg izračunanih povprečnih stroškov za financiranje občinskih
nalog se upoštevajo tudi javnofinančne zmožnosti in fiskalno
pravilo ter znesek dohodnine, ki pripada občini.
Izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 2023 temeljita na razpoložljivih podatkih o
številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in
javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter
dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.
Povprečnina za leto 2022 je določena v višini 645 EUR in za leto
2023 v višini 647 EUR.
Prihodki proračuna za leto 2022 znašajo 8.073.821 EUR, od
tega znašajo davčni prihodki 3.075.217 EUR (dohodnina predstavlja 75% davčnih prihodkov in znaša 2.735.157 EUR), nedavčni prihodki 572.550 EUR, 729.100 EUR kapitalski prihodki,
prejete donacije 2.000 EUR ter transferni prihodki 3.694.954
EUR. Občina se namerava tudi zadolžiti za previdene investicije
v proračunu za leto 2022 v višini 1.650.000 EUR.
Prihodki proračuna za leto 2023 znašajo 5.397.015 EUR, od
tega znašajo davčni prihodki 3.090.203 EUR (dohodnina predstavlja 89% davčnih prihodkov in znaša 2.743.643 EUR), nedavčni prihodki 499.540 EUR, 641.066 EUR kapitalski prihodki,
prejete donacije 2.100 EUR ter transferni prihodki 1.164.106
EUR.
Odhodki so v letu 2022 načrtovani v višini 9.508.125 EUR. Od
tega tekoči odhodki v višini 1.618.196 EUR, tekoči transferi v višini 1.312.844 EUR, investicijski odhodki v višini 6.374.535 EUR
ter investicijski transferi v višini 202.550 EUR. Odplačilo dolga je
načrtovano v skupni višini 268.406 EUR.
Odhodki so v letu 2023 načrtovani v skupni višini 5.108.746
EUR. Od tega tekoči odhodki v višini 1.718.239 EUR, tekoči
transferi v višini 1.364.870 EUR, investicijski odhodki v višini
1.877.046 EUR ter investicijski transferi v višini 148.591 EUR.
Odplačilo dolga je načrtovano v skupni višini 294.051 EUR.
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Predvidene so naslednje pomembnejše investicije:
- Športna dvorana pri OŠ Štore,
Predvidene
so naslednje
investicije:
- Izgradnja
manjkajoče pomembnejše
javne infrastrukture
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
aglomeraciji
Štore,
- športna
dvorana
pri OŠ Štore,
- Regijska kolesarska pot (projekt: DKP Celje-Štore-Šentjur),
- izgradnja
manjkajoče
javne
infrastrukture za odvajanje in či- Nakup gasilskega
vozila
PGD Štore,
- Rekonstrukcija
ceste R3-744/2346
Štore-Svetina-Laško,
ščenje
odpadnihregionalne
voda v aglomeraciji
Štore,
- Ureditev
ceste Prožinska
vas- Zagaber,
- regijska
kolesarska
pot (projekt:
DKP Celje-Štore-Šentjur),
- Sanacija toplovodnega omrežja,
- nakup
gasilskega
vozila PGDvas«,
Štore,
- Obnova
ceste »Kozolec-Laška
- Podjetništvo in
šport – »Podjetno
na koš«.
- rekonstrukcija
regionalne
ceste R3-744/2346
Štore-Svetina-

-Laško,
Ostale investicije: Interpretacijske točke kulturne in naravne dediščine območja LAS, izgradn
-za pešce
ureditev
ceste cesti
Prožinska
Zagaber,
ob državni
G2-107,vasšportno
igrišče Ogorevc, trženje lokalnih izdelkov, post
ter ostala
vlaganja v cestno,
kanalizacijsko in vodovodno omrežje.
-avtodome
sanacija
toplovodnega
omrežja,
- obnova ceste »Kozolec-Laška vas«,
- podjetništvo in šport – »Podjetno na koš«.
Pripravila: Vesna

Ostale investicije: Interpretacijske točke kulturne in naravne dediščine območja LAS, izgradnja hodnika za pešce ob državni
cesti G2-107, športno igrišče Ogorevc, trženje lokalnih izdelkov,
postajališče za avtodome ter ostala vlaganja v cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje.
Vesna Dobrijević, občinska uprava
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Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih občine Štore (Ur. l. RS, št. 55/08) občina Štore objavlja

Javni razpis
za podelitev priznanj občine Štore v letu 2022
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja občine Štore, ki so predmet javnega razpisa, so:
- naziv častni občan občine Štore,
- zlati grb občine Štore,
- srebrni grb občine Štore,
- bronasti grb občine Štore,
- priznanje odličnim diplomantom,
- športnik leta ali športni kolektiv leta.
Občina Štore podeljuje priznanja zaslužnim občanom in
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom
in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za
profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli
področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za
razvoj, ugled in promocijo občine.
2. KRITERIJI ZA PODELITEV POSAMEZNIH PRIZNANJ:
2.1. Naziv častni občan občine Štore
Naziv častnega občana občine Štore lahko prejme le
posameznik. Občinski svet občine Štore podeli naziv za
izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti,
umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti,
ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine doma in v
tujini.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva posebno listino o
podelitvi naziva.
2.2. Grb občine Štore
Zlati grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore za
izredno življenjsko delo ter dolgoletne vrhunske uspehe in
dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti,
kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki so pomembni za
razvoj in ugled občine Štore ter praviloma pomenijo zaključek
kariere pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne
skupine.
Srebrni grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore
za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju
na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa in humanitarnih dejavnosti, ki so pomembne za
razvoj in ugled občine Štore ter praviloma pomenijo izjemno
uspešnost posameznika na polovici delovne kariere ali
izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti.
Bronasti grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore
za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v kratkem
časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno
delo na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa in humanitarnih dejavnosti.
Občinski svet praviloma podeli vsako leto en zlat, dva srebrna
in tri bronaste grbe.
Grbi občine Štore se podeljujejo enkrat letno na slovesnosti

ob občinskem prazniku.
Naziv častni občan občine Štore in grbi občine Štore se lahko
podelijo tudi posmrtno.
2.3. Priznanje odličnim diplomantom
Priznanje odličnim diplomantom lahko prejme le posameznik
s stalnim prebivališčem v občini Štore. Občinski svet ga
podeli za odličen uspeh in perspektivnost diplomantov
visokošolskega študija, katerih povprečna ocena celotnega
študijskega obdobja je 9.00 ali več.
2.4. Športnik leta ali športni kolektiv leta
Priznanje športnik leta ali športni kolektiv leta se podeljuje
posameznikom oziroma skupinam oseb, ki so s svojim
aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v
preteklem letu dosegli pomembne uspehe in dosežke tako v
občini kot zunaj njenih meja.
Priznanje se športniku ali športnemu kolektivu podeli na
slovesnosti ob občinskem prazniku občine Štore.
Praviloma se vsako leto podeli eno priznanje, lahko pa tudi več.
3. Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo
posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije
ter skupnosti, društva in organi lokalnih skupnosti.
4. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:
4.1. Pobuda za podelitev naziva častni občan občine Štore,
zlatega, srebrnega in bronastega grba občine Štore ter
priznanja športnik leta oziroma športni kolektiv leta mora biti
predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
- splošne podatke o pobudniku oziroma predlagatelju,
- predstavitvene podatke o kandidatu (osebni podatki),
- vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
- utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali
dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev,
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
- datum pobude.
4.2. Pobuda za podelitev priznanja odličnim diplomantom
mora vsebovati:
- splošne podatke o pobudniku,
- podatke o kandidatu (kratek življenjepis z opisom
izobraževalne poti in obštudijskih aktivnosti ter doseženih
uspehov),
- potrdilo o diplomi,
- potrdilo o povprečni oceni v celotnem študijskem obdobju
vključno z diplomo,
- naslov diplomskega dela, njegov povzetek ter mnenje o
pomenu, ki ga ima diplomsko delo za občino Štore,
- datum pobude.
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5. O podelitvi priznanj občine Štore bo odločal občinski svet
občine Štore na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Prispele predloge za priznanja lahko
komisija oziroma občinski svet po lastni presoji prekvalificira.
6. Predloge s predpisano dokumentacijo naj pobudniki oziroma
predlagatelji pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov:
Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore, najkasneje
do 15. 4. 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,

če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine
Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»RAZPIS – PRIZNANJA 2022«. Na kuverti mora biti naveden
naziv in naslov predlagatelja.
7. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na
voljo na sedežu Občine Štore (Udarniška ulica 3, Štore) ali po
telefonu (03/780-38-53).
Občina Štore

Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim
prebivališčem v občini Štore
Občina Štore bo tudi v letu 2022 v skladu z merili za dodelitev
nagrad za športne dosežke obravnavala športne dosežke
športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih
športih v društvih s sedežem zunaj naše občine.
Vloge bo obravnaval odbor za družbene dejavnosti, ki bo
upošteval športne dosežke iz preteklega leta, sredstva za
nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v občini Štore pa
so zajeta v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski
svet.
Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični klubi
tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani občine

Štore in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem
prvenstvu, mednarodnih tekmovanjih, evropskem in
svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah. Šolska
državna tekmovanja niso zajeta v teh merilih in zanje Občina
Štore ne dodeljuje nagrad.
Za vse športnike, naše občane, ki so v letu 2021 dosegli
takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino
Štore naslovi vlogo z dokazili o rezultatih.
Za več informacij v zvezi s tem lahko pokličete Majo Godec
na tel. 03/780-38-53 ali pošljete elektronsko pošto na
maja.godec@store.si.

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 7. člena odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Štore (Uradni list RS, št. 97/21), Odloka o
proračunu Občine Štore za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) in Letnega programa športa Občine Štore za leto
2022 objavlja Občina Štore

Javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa,

ki jih bo Občina Štore sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2022
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK
IN MLADINE
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Celoletni športni programi predšolskih otrok
1.1.3. Celoletni športni programi šoloobveznih otrok
1.1.4. Šolska športna tekmovanja
1.1.5. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje
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šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih
zvez
1.2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT OTROK
IN MLADINE
1.2.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
1.2.2. Kakovostni šport
1.2.3. Vrhunski šport
1.3. ŠPORTNA REKREACIJA
1.4. ŠPORT INVALIDOV
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
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2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih organizacij
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Druge športne prireditve
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno
opredeljene v Letnem programu športa Občine Štore za leto
2022.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje,
navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Štore (Uradni list RS, št.
97/21):
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti,
- so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Štore na
dan roka poteka za prijavo na javni razpis,
- imajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za
društva),
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih dejavnosti, imajo urejeno zbirko članov s plačano članarino,
- imajo zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v
obsegu, določenem v merilih in kriterijih za izbor in vrednotenje letnega programa športa v občini Štore, razen če
za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno
(velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
- izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
- izvajalci LPŠ, ki so v letu 2021 izpolnili pogodbene obveznosti.
III. UPRAVIČENCI
Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini Štore,
- zveza športnih društev občine Štore,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini Štore,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- samostojni podjetniki, pravne osebe, posamezniki, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji
s sedežem v občini Štore,
- zasebni športni delavci.
IV. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV IN OBDOBJE
UPORABE
Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa, je 29.370,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.

V. VSEBINA VLOGE
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa predlagatelji dobijo na sedežu Občine Štore, Udarniška ulica 3,
3220 Štore, ali na spletni strani Občine Štore www.store.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov in urnikom vadbe,
- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov
in navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
- društva, pravne osebe, zasebniki in druge ustanove morajo
ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje športne dejavnosti.
VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Štore,
Udarniška ulica 3, 3220 Štore, najkasneje do 13. 4. 2022.
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 Štore. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Občina Štore, Udarniška
ulica 3, 3220 Štore, s pripisom: »NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2022«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla komisija in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki
bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne ali bodo
nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. Če komisija ugotovi, da vloga
ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora
vlogo v 8 dneh dopolniti. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. Odpiranje vlog ne bo javno. Izbrane izvajalce in programe bomo sofinancirali na podlagi meril
in kriterijev za izbor in vrednotenje letnega programa športa v
Občini Štore, ki so del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Štore (Uradni list
RS, št. 97/21). Po končanem postopku javnega razpisa bo
Občina Štore na podlagi predloga komisije izdala odločbo o
izbiri ter obsegu sofinanciranja, zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. Odločba o izbiri je
podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izvajalca
pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa.
VIII. INFORMACIJE
Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na
voljo na sedežu Občine Štore oziroma na tel. št. 03/780 38 40
in 03/780 38 53 (Maja Godec).
Številka: 430-0006/2022-1					
V Štorah, 18. marca 2022
		
			

Občina Štore,
župan Miran Jurkošek
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Na podlagi 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Štore (Ur. l. RS, št.
61/04) Občina Štore objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2022
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz
proračuna Občine Štore za sofinanciranje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v občini Štore.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2022
znaša 17.710 EUR. Sofinancirani bodo tisti kulturni
programi oziroma projekti, ki bodo v postopku izbire višje
ocenjeni oziroma ovrednoteni. Dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2022.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
- kulturna društva, ki so registrirana za dejavnost na
področju kulture,
- druga društva, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost.
4. Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da imajo sedež v občini Štore,
- da so registrirani za opravljanje programov na področju
kulture,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in
organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne
dejavnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.
5. Izvajalci kulturnih programov oziroma projektov morajo
vlogi priložiti:

-

6.

7.

8.
9.

izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po
objavi razpisa na sedežu Občine Štore ali na spletni strani
občine www.store.si.
Prispele vloge bodo ovrednotene skladno z merili,
določenimi v Pravilniku o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Štore
(Ur. l. RS, št. 61/04).
Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošljejo
po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore,
Udarniška ulica 3, 3220 Štore, najkasneje do srede, 13.
4. 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu
Občine Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2022«.
Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja.
O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti
odločitvi komisije.
Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim
na voljo na sedežu Občine Štore (Udarniška ulica 3, Štore)
oziroma na tel. št. 03/780-38-53 (Maja Godec).

Številka: 430-0007/2022-1
V Štorah, 18. marca 2022				
Občina Štore,
župan Miran Jurkošek

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v občini Štore (Uradni list RS,
št. 27/12) objavlja Občina Štore

Javni razpis
za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Štore za leto 2022
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz
proračuna Občine Štore za sofinanciranje socialnih in
humanitarnih programov v občini Štore.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
socialnih in humanitarnih programov za leto 2022 znaša
3.600 EUR.
3. Izvajalci socialnih in humanitarnih programov so lahko:
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in
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humanitarnih dejavnosti, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva ter
humanitarne organizacije.
4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Štore ali izvajajo dejavnost na
območju občine oziroma ne glede na sedež, če je
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
občine Štore,
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-

da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
5. Izvajalci programov morajo vlogi priložiti:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po
objavi razpisa na sedežu Občine Štore ali na spletni strani
občine www.store.si.
6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno s Pravilnikom o
sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v občini
Štore (Ur. l. RS, št. 27/12).
7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošljejo
po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore,
Udarniška ulica 3, 3220 Štore, najkasneje do srede, 13.
4. 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti

s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu
Občine Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS: SOCIALNI IN
HUMANITARNI PROGRAMI 2022«. Na kuverti mora biti
naveden naslov prijavitelja.
8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti
odločitvi.
9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim
na voljo na sedežu Občine Štore oziroma na tel. št.
03/780-38-53 (Maja Godec).

Številka: 430-0008/2022-1
V Štorah, 18. marca 2022			
Občina Štore,
župan Miran Jurkošek

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev v občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04 in
35/10) objavlja Občina Štore

Javni razpis
za sofinanciranje programov ostalih društev v občini Štore za leto 2022
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna
Občine Štore za sofinanciranje programov ostalih društev
(tistih društev, ki niso registrirana kot športna, kulturna
ali humanitarna).
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
programov ostalih društev za leto 2022 znaša 8.360 EUR.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
- društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na
drugih področjih (in torej niso registrirana na področju
kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti).
4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Štore, delujejo na njenem
območju in vključujejo občane s stalnim prebivališčem v
občini Štore oziroma ne glede na sedež, če je program
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane s stalnim
prebivališčem v občini Štore,
- da so registrirani,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.
5. Izvajalci programov morajo vlogi priložiti:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po
objavi razpisa na sedežu Občine Štore ali na spletni strani
občine www.store.si.

6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno s Pravilnikom o
sofinanciranju programov ostalih društev v občini Štore
(Ur. l. RS, št. 61/04 in 35/10).
7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošljejo
po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore,
Udarniška ulica 3, 3220 Štore, najkasneje do srede 13.
4. 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu
Občine Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS: OSTALA
DRUŠTVA 2022«. Na kuverti mora biti naveden naslov
prijavitelja.
8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti
odločitvi.
9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim
na voljo na sedežu Občine Štore, oziroma na tel. št.
03/780-38-53 (Maja Godec).
Številka: 430-0009/2022-1				
V Štorah, 18. marca 2022
				
Občina Štore,
župan Miran Jurkošek
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 –
ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17
– odl. US, 27/17, 59/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 153/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 – ZUE, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21;
v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZUP) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZšolPre-1, 14/13, 56/13 – Zštip-1,
99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17
– ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20
– ZFRO, 90/21 – SZ-1E, 206/21 – ZDUPŠOP in 17/22; v nadaljevanju ZUPJS) OBČINA ŠTORE, Udarniška ulica
3, 3220 Štore,
objavlja

Javni razpis
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
1. PREDMET RAZPISA
1.1. Predmet razpisa
Občina Štore (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem neprofitnih stanovanj na območju občine Štore, ki bodo
uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2022–2027. Število dodeljenih stanovanj bo odvisno od števila
praznih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2022–2027 oziroma do objave novega razpisa.
Oblikovani bosta ločeni prednostni listi, in sicer:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso
zavezanci za plačilo lastne udeležbe;
- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.
Od stanovanj, ki bodo oddana v najem po tem razpisu, bo predvidoma:
- najmanj 3/4 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso
zavezanci za plačilo lastne udeležbe in se bodo uvrstili na listo A in
- 1/4 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so
zavezani plačati lastno udeležbo ter se bodo uvrstili na listo B.
Stanovanja so predvidena na območju občine Štore.
Upravičencem bodo oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne
liste izpraznjena ali na novo pridobljena in katerih števila se v času razpisa ne da natančno opredeliti. Prosta stanovanja bodo
upravičencem dodeljena po prednostnih listah, ki bodo izdelane na podlagi tega razpisa.
V primeru, da bo število upravičencev za stanovanja, namenjena prosilcem z liste B, manjše od števila stanovanj, ki bi bila tem
prosilcem na razpolago, se preostala stanovanja dodelijo drugim upravičencem z liste A.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04,
99/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15; v nadaljevanju: Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje
stanovanja v najem.
Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencije najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma
drugim predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Informativno navajamo, da za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2 in točkovano s 320 točkami znaša najemnina, izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, približno 180,00 EUR.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržna stanovanja po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.
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1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem bodo upoštevani površinski normativi, kot jih določa pravilnik v 14., 15. in 16. členu,
in sicer:
Število članov
gospodinjstva:

LISTA A – površina stanovanja brez plačila lastne
udeležbe:

LISTA B – površina stanovanja s plačilom
lastne udeležbe:

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

2

nad 30 m do 45 m

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

2

nad 55 m do 65 m

nad 55 m2 do 80 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

2

2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Razpisnik lahko odda v
najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.
2. RAZPISNI POGOJI
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije ter ob
upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic Evropske unije, ki na dan objave razpisa izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo od dneva objavljenega razpisa neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Štore;
- so žrtve nasilja v družini, ki imajo na dan objave razpisa na območju občine Štore začasno bivališče v materinskih domovih
in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj;
- so invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega
prebivališča, če zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer
jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
- so najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo
splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku;
- so osebe, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in za katere je ugotovljena upravičenost po Zakonu o povračilu
škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13, 24/18 – odl. US in 85/18), če
imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini Štore.
2.1.1. Družinski član
Ožji družinski člani so po določilu 11. člena Stanovanjskega zakona zakonec ali oseba, s katero udeleženec razpisa živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: zunajzakonska skupnost), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati. Določba se smiselno
uporablja tudi za določitev ožjih družinskih članov najemnika.
2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021 ne presegajo zgornje meje, določene v spodaj navedenih odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.270,30 EUR. Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici.
Velikost
gospodinjstva

LISTA A

LISTA B

%

Meja neto dohodka/
mesec

%

Meja neto dohodka/mesec

1-člansko

90 %

do 1.143,27 EUR

od 90 do 200%

nad 1.143,27 EUR
do 2.540,60 EUR

2-člansko

135 %

do 1.714,91 EUR

od 135 do 250 %

nad 1.714,91 EUR
do 3.175,75 EUR

3-člansko

165 %

do 2.096,00 EUR

od 165 do 315 %

nad 2.096,00 EUR
do 4.001,45 EUR
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4-člansko

195 %

do 2.477,09 EUR

od 195 do 370 %

nad 2.477,09 EUR
do 4.700,11 EUR

5-člansko

225 %

do 2.858,18 EUR

od 225 do 425 %

nad 2.858,18 EUR
do 5.398,78 EUR

6-člansko

255 %

do 3.239,27 EUR

od 255 do 470 %

nad 3.239,27 EUR
do 5.970,41 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B
pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni
dolžnosti pri Finančni upravi RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje
za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva. Enako obdobje pred razpisom za ugotovitev dohodka gospodinjstva se upošteva
tako za ugotovitev upravičenosti kot tudi za obveznost plačila lastne udeležbe.
2.3. Premoženje prosilca
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ne presegajo gornje meje, določene v točki 2.2. tega razpisa;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. Vrednost 40 % primernega stanovanja glede na velikost prosilčevega gospodinjstva je razvidna iz spodnje preglednice;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je
stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, do prijave na razpis poravnal vse obveznosti
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka;
- pogoj iz prejšnje alineje se nanaša tudi na uporabnike stanovanja, razen če dokažejo, da v času trajanja prejšnjega najemnega razmerja niso bili zmožni plačevanja najemnine.
Ne glede na določilo četrte alineje prejšnjega odstavka lahko na razpisu sodeluje solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ali
drugega prostora, v katerem prebiva, če njegov solastniški delež znaša največ tretjino in ne presega 40 % vrednosti zanj oziroma
za njegovo gospodinjstvo primernega stanovanja.
Pri ugotavljanju vrednosti nepremičnega premoženja bo upoštevana ocenjena vrednost nepremičnin po modelu vrednotenja
nepremičnin, dostopnem na portalu Geodetske uprave RS (v nadaljevanju GURS). GURS v okviru sistema odprtih podatkov,
aplikacije e-Geodetski podatki, ki je dostopna za vse uporabnike, zagotavlja možnost prevzema historičnega stanja Registra
nepremičnin z izračunanimi posplošenimi vrednostmi nepremičnin na dan 31. 3. 2020. Prav tako GURS zagotavlja dostop do
historičnega stanja nepremičnin in posplošenih vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020 preko Arhivskega javnega vpogledovalnika v podatke o nepremičninah. Če se z navedenim vrednotenjem ne strinjate, lahko v spodaj določenem roku predložite
uradno cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin oziroma sodno zapriseženega cenilca.
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se za potrebe predmetnega razpisa upošteva stanovanje, točkovano
s 320 točkami po vrednosti točke 2,92 EUR, in površinski normativi, predvideni za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in
varščine.
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja (vse drugo premično ali nepremično premoženje v državi
in tujini, razen premoženja po tretji alineji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali drugega družinskega člana ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva:

Vrednost drugega
premoženja – 40 %:

1-člansko

17.222,86 EUR

2-člansko

20.556,80 EUR

3-člansko

25.273,65 EUR

4-člansko

29.115,90 EUR

5-člansko

33.731,84 EUR

6-člansko

37.282,56 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana se vrednost lastniškega stanovanja in drugega premoženja poveča za 2.130,43 EUR.
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3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so
določene s tem razpisom in ki je priloga obrazca prijave na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
3.1. Stanovanjske razmere
Stanovanjske razmere prosilca, to je stanovanjski status, kvaliteta bivanja, primernost površine in funkcionalnost stanovanja se
točkujejo tako, kot je določeno v pravilniku.
3.2. Socialne razmere
Socialne razmere, to je število članov gospodinjstva, ločeno življenje in zdravstvene razmere se točkujejo tako, kot je določeno
v pravilniku.
3.3. Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji
Razpisnik določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih kriterijev še dodatne kriterije, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da
je upravičen do dodatnih točk. Do dodatnih točk bodo upravičeni samo tisti prosilci, ki bodo dokazila pod točkami 3.3.1., 3.3.2.,
3.3.3, 3.3.4. in 3.3.6. priložili skupaj s prijavo na razpis najkasneje do zaključka razpisa. Razpisnik za navedena dokazila ne bo
pošiljal pozivov za dopolnitev vloge, ampak bo štel, da prosilci dodatnih točk po teh kriterijih ne uveljavljajo.
3.3.1. Stalnost bivanja na območju občine Štore
Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Celje od vključno leta 1971 dalje. Upošteva se število let,
dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo. Upošteva se bivanje na območju občine Štore. Točkuje
se le doba bivanja prosilca, ne ostalih družinskih članov.
3.3.2. Prosilec z daljšo delovno dobo
Prosilec dokazuje delovno dobo s potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – izpis podatkov o pokojninski dobi zavarovanca (NE delovna knjiga). Prosilce se opozori, da se upošteva zgolj delovna doba. Dodatne točke po tem
kriteriju se priznajo vsem prosilcem, ne samo tistim brez stanovanja ali podnajemnikom, s čimer se glede upoštevanja delovne
dobe prosilci izenačijo. Upošteva se le delovna doba prosilca, ki jo ta izpolni na dan objave razpisa. Ne točkuje se delovna doba
ostalih družinskih članov.
3.3.3. Izobrazba
Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala). Spričevalom, izdanim v tujini, mora biti
priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Upošteva se izobrazba, ki jo ima prosilec (izobrazba družinskih
članov se ne upošteva) na dan objave razpisa – upoštevajo se samo dokazila o pridobitvi višje, visoke, univerzitetne, magistrske
in doktorske izobrazbe.
3.3.4. Uvrstitve na prejšnjih prednostnih listah
Dodatno se točkujejo prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (leti 2009 in/ali
2016) in jim v času veljavnosti prednostne liste stanovanje še ni bilo dodeljeno. Upošteva se zgolj udeležba prosilca, ne pa tudi
drugih članov gospodinjstva.
Po tem dodatnem kriteriju se NE točkuje upravičencev:
- ki so sodelovali na prejšnjem razpisu, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev (negativen sklep);
- ki jim je bilo po prejšnjem razpisu že dvakrat dodeljeno glede na normative in standarde primerno stanovanje, pa so ga
odklonili iz neupravičenih razlogov;
- ki jim je bilo že dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in so se izselili.
3.3.5. Mladi in mlade družine
V skladu s 6. členom pravilnika dobijo dodatne točke tudi mladi prosilci (udeleženec razpisa ni star več kot 30 let; za starost 30
let šteje 30 let, dopolnjenih v letu razpisa) in mlade družine (družine z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni
star več kot 35 let; za starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa).
3.3.6. Invalidi in družine z invalidnim članom
Invalidnost se točkuje, če ni zagotovljeno institucionalno varstvo:
- družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji;
- družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je invalid (odločba CSD, ZPIZ oz. ZRSZ);
- družini, katere odrasli družinski član ima podaljšano roditeljsko pravico.
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3.4. Točkovanje
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji, opredeljeni v točki 3.3., se točkujejo z naslednjo višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV IN DODATNI POGOJI
Število točk
3.3.1.

Stalnost bivanja v občini Štore
nad 5 let do 10 let
nad 10 let do 15 let
nad 15 let od 20 let
nad 20 let

3.3.2.

Prosilec z daljšo delovno dobo
Prosilec je moški – več kot 13 let delovne dobe
Prosilec je ženska – več kot 12 let delovne dobe

3.3.3.

3.3.5.

40
50
60

Uvrstitev na prejšnji prednostni listi
Prosilec je že bil uvrščen na prednostno listo za dodelitev neprofitnih
stanovanj v občini Štore – ena uvrstitev na listo

10

Prosilec je že bil uvrščen na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Štore – dve uvrstitvi na listo

20

Mladi in mlade družine
Starost prosilca do 30 let
Starost družine do 35 let

3.3.6.

50
50

Izobrazba
Višja
Visoka, univerzitetna ali 1. in 2. bolonjska stopnja
Magisterij znanosti, doktorat ali 3. bolonjska stopnja

3.3.4.

10
20
30
40

50
50

Invalidi in družine z invalidnim članom
Invalidnost

50

4. PREDNOST PRI DODELITVI
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer in po točkovanju prednostnih kategorij ter dodatnega kriterija, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki imajo stalno bivanje
dalj časa na območju občine Štore.
5. LASTNA UDELEŽBA
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja.
Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe znaša 10 % vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku iz 116. člena
Stanovanjskega zakona, brez vpliva lokacije. Podajamo primer: za stanovanje s površino 55 m2, točkovano s 320 točkami, bo
aprila 2022 znašala lastna udeležba približno 5.700 EUR, aprila 2023 pa okvirno 6.200 EUR.
Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne v največ petih letih z zmanjšano najemnino. Podrobnejši pogoji v
zvezi s plačilom in vračilom lastne udeležbe se določijo med najemodajalcem in upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem z medsebojno pogodbo.
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali
v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja.
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6. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu
razpisnika. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, bo na voljo od 23. 3. 2022 do 26. 4. 2022 v času uradnih ur
od srede, 23. 3. 2022, dalje v tajništvu Občine Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore. Obrazec vloge je dostopen tudi na spletni
strani Občine Štore (www.store.si) pod rubriko Razpisi – Javni razpisi.
Na razpis se lahko prijavijo do vključno 26. 4. 2022.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,60 EUR, to je 4,50 EUR za vlogo in 18,10 EUR za
izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO). Upravno takso v znesku 22,60 EUR
se plača v blagajno na sedežu Občine Štore ali nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka:
SI56 0110 0527 0309 181 – Občinske upravne takse, katerega fotokopija se priloži vlogi.
Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25.
členu Zakona o upravnih taksah. Status upravičenca dokažejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo o dodelitvi denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva oziroma nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo
varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb, ali z drugimi dokazili.
Popolna vloga se na obrazcu s prilogami v času razpisa odda v tajništvu Občine Štore (v času uradnih ur). Prosilec lahko vlogo
s prilogami odda tudi priporočeno po pošti. Za pravočasno šteje vloga, ki je oddana osebno v tajništvu Občine Štore ali priporočeno na pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog (v torek, 26. 4. 2022).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, brez prilog za točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12., bo pozvan, da vlogo v
roku 15 dni dopolni z manjkajočimi listinami.
Če prosilec ne bo oddal prilog k vlogi na razpis od točke 13 do točke 20, ga razpisnik za dopolnitev vloge ne bo pozival in bo
štel, da dodatnih točk iz naslova prednostnih kategorij ne uveljavlja.
Vloge prosilcev, oddane po zaključku razpisnega roka, in vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene.
7. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge, razen če ni izrecno
določeno v tem razpisu.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo preučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostnih list za oddajo neprofitnih stanovanj. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, na
prednostno listo se ne uvrsti, njegova vloga pa se zavrne.
Udeleženec razpisa je dolžan takoj pisno sporočiti vsako spremembo, ki se zgodi v času razpisa oz. veljavnosti
prednostne liste (npr. sprememba naslova, sprememba stanovanjskega statusa, sprememba števila oseb v vlogi,
umik vloge ipd.).
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če prosilec razpisa še izpolnjuje pogoje za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V kolikor bo razpisnik ugotovil bistvene spremembe pogojev pri prosilcu, se lahko
postopek obnovi in izda nova odločba.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci razpisa uvrščeni na prednostno listo po številu zbranih točk. Seznam upravičencev,
ki se bodo uvrstili na prednostni listi A in B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen v roku 6 mesecev po
zaključku razpisa na spletni strani Občine Štore www.store.si.
Prosilcem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po
zaključku javnega razpisa. Če se posamezni prosilec ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči župan občine Štore najkasneje v 90 dneh. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Z uspelimi upravičenci po prednostnih listah A in B bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne
pogodbe ne odzove ali poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje ali ne želi več, se črta s seznama upravičencev,
pridobljena upravičenja pa prenehajo.
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Prednostni listi A in B, po katerih se dodelujejo stanovanja, sta veljavni do objave novega razpisa. Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih, odvisno od velikosti družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če prosilec še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev.
Razpisnik podatkov prosilcev, pridobljenih s tem razpisom, ne bo uporabljal za druge namene kot za potrebe tega javnega
razpisa.
Več informacij lahko dobite na sedežu Občine Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore, vsako sredo 9.00–11.00 in 14.00–16.00 ali
na telefonski številki 03/7803 853 (Maja Godec).
Številka: 352-0006/2022-1
Štore, dne 10. marca 2022

Župan Občine Štore
Miran Jurkošek l. r.
PRILOGE K VLOGI

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci obvezno priložiti listine, navedene pod točkami 1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 21.
Če prosilec k vlogi na razpis ne bo priložil dokazil, navedenih od 13. do 20. točke, ga razpisnik za dopolnitev vloge ne bo pozival
in bo štel, da dodatnih točk iz naslova prednostnih kategorij ne uveljavlja.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Izpolnjen obrazec z izpolnjenimi in podpisanimi izjavami št. 1, 2 in 3;
Povzetek obračuna dohodkov, prejetih v letu 2021, ali odločba o dohodnini za leto 2021 (neto osebni dohodek, regres,
pokojnina, invalidnina, starševsko nadomestilo, dohodek iz dela preko študentskega servisa, poslovni izid za s.p., avtorski honorar itd.). Bančni izpis ni dokazilo. Kot dohodek se ne šteje: dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki
za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, stroški prevoza na delo in prehrano med delom,
dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarnih
nesreč, preživnina (ne glede na to, da se preživnina ne šteje kot dohodek, je potrebno zaradi ugotavljanja statusa prosilca
predložiti odločbo o določitvi in višini preživnine) itd.;
V primeru nezaposlenosti potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o nezaposlenosti oz. prejemanju denarnega nadomestila ali
odločbo Centra za socialno delo (denarna socialna pomoč) – prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oz. drugega družinskega člana. Bančni izpis ni dokazilo;
Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu:
a) opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja;
b) najemna ali podnajemna pogodba, če ima stanovanje v najemu;
c) pogodba o bivanju v delavskem domu;
č) dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: pisna izjava prosilca glede števila oseb, ki dejansko bivajo z njim v
stanovanju na naslovu, ki ga je navedel v vlogi (obrazec stran 2). Prosilec mora obvezno priložiti kopijo najemne ali kupoprodajne pogodbe ali zemljiškoknjižni izpisek oz. podatek GURS o stanovanjski površini;
d) prosilec, ki je solastnik stanovanja: dokazilo o solastništvu in podatek GURS o vrednosti nepremičnine ali cenitev o vrednosti nepremičnine;
e) v kolikor so prosilec in ostali družinski člani, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, prijavljeni na ločenih naslovih,
je potrebno za vsak naslov posebej dostaviti dokazilo o statusu stanovanja;
Če je prosilec uporabnik hišniškega stanovanja, odločbo ali pogodbo, na podlagi katere je bilo prosilcu hišniško
stanovanje dodeljeno, ali dokazilo, da zaradi upokojitve oz. nezmožnosti opravljanja del lastniki stanovanja zahtevajo prosilčevo izselitev;
V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 170 točkami
(točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.);
Kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (priloga k razpisu, obrazec št. 2);
Kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let (šola ali zavod);
Potrdilo Upravne enote o prejšnjih stalnih prebivališčih v občini Štore (Upravna enota Celje) in kopija potrdila o državljanstvu,
za prosilca;
Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oz. odločba o
prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oz. sklepom o izvršbi zoper
zavezanca;
Potrdilo upravne enote, da je bila oseba izbrisana iz registra stalnega prebivalstva in je po izbrisu pridobila dovoljenje za
stalno prebivanje ali je bila sprejeta v državljanstvo;
Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba,
trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
Odločba ali potrdilo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno
ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice;
Zdravniško potrdilo o nosečnosti ali kopija materinske knjižice;
Zdravniško potrdilo (osebni zdravnik), iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha
za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, in ne sme biti starejše od 30 dni;
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17. Dokazilo o družinskem nasilju – strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij, potrdilo o
dobi bivanja in o plačanih vseh obveznostih (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
18. Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
19. Potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala; listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o
priznavanju in vrednotenju izobraževanja) – upoštevajo se samo dokazila o pridobitvi višje, visoke, univerzitetne, magistrske
in doktorske izobrazbe za prosilca;
20. Potrdilo za delovno dobo – izpis podatkov ZPIZ-a o pokojninski dobi zavarovanca – prosilca (moški nad 13 let, ženske nad
12 let);
21. Fotokopija prometnega dovoljenja ali potrdilo Upravne enote o lastništvu osebnega avtomobila.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdilo o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik vloge in priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

V skladu s Pravilnikom so sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Štore in Odlokom o proračunu
občine Štore za leto 2022 (Uradni list RS, št. 79/2017) Občina Štore objavlja naslednji:

Javni razpis
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Štore v letu 2022
1. PREDMET RAZPISA

-

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa malih komunalnih
čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) velikosti do 50
populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju PE) v občini Štore.

-

2. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Štore za leto
2022 pod proračunsko postavko 5.2.0. – Sofinanciranje
malih čistilnih naprav. Višina razpisanih sredstev za leto 2022
je 3.500 EUR.
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih
sredstev sprejetega proračuna.
3. SPLOŠNI POGOJI
SREDSTEV

-

IN MERILA ZA PRIDOBITEV

3.1 Upravičenci
- Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja
so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim
prebivališčem v občini Štore za obstoječe stanovanjske
objekte na delu območja občine Štore, kjer z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Štore ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja ali na območjih aglomeracij, ki so
določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne vode v Občini Štore, kadar priključitev na že
zgrajeno ali načrtovano kanalizacijsko omrežje tehnično ni
možna ali ekonomsko ni upravičena.
- Za obstoječe stanovanjske objekte se štejejo vsi objekti,
za katere v času gradnje oz. izdaje gradbenega dovoljenja
ni bila predvidena vgradnja MKČN.

-

-

-

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za
posamezno stanovanjsko enoto znaša do 50 % dejansko
upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR za
prvo stanovanjsko enoto.
Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot
(skupna čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto
dodelijo sredstva v višini, določeni v prvem odstavku tega
člena, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ
dodatnih 500,00 EUR.
Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska
enota predstavlja eno stanovanje.
V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN
pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna
vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti
upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana
skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti
upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine
ustrezno zniža.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske
stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno
napravo morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma
posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno
čistilno napravo, podati skupno vlogo za dodelitev
sredstev.
Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti
podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN,
ki ni časovno omejen, in določiti osebo, ki bo zadolžena
za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo
med lastniki in investitorjem.
Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva
sofinanciranja občine le enkrat.

3.2 Višina sofinanciranja
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3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
- nakup MKČN,
- gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
- DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi
dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
3.4 Pogoji in omejitve
- MKČN mora biti na delu območja občine Štore, kjer z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine
Štore, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
- MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomeracij,
ki so določene z Operativnim programom odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Štore, vendar
mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt
ne bo možno priključiti na javno kanalizacijo.
- Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano
praznjenje.
- Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica
v skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občine Štore.
- Vlagatelj/ -ji mora/ -jo biti lastnik/ -i zemljišča oziroma
imeti pridobljeno pravico gradnje.
- Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v
skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.
- MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah za
MKČN, ki ga naredi izvajalec javne gospodarske službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občine Štore.
- Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je poročilo o prvih
meritvah za MKČN pridobil med preteklim in aktualnim
razpisom za sofinanciranje vgradnje MKČN.
- Vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o
skladnosti.
4. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami.

5. NAČIN PRIJAVE IN ROKI
- Vlogo z vsemi dokazili se lahko vloži osebno ali po pošti na
naslov Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore. Rok
za oddaje vloge je do vključno 31.10.2022.
- Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana
v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS
SOFINANCIRANJE MKČN«.
- Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane,
s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
6. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
- Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodila komisija, ki
bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge
(z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja
popolnih vlog.
- Upravičenci, ki bodo podali popolno vlogo, pa zaradi
porabe sredstev v tekočem letu le-teh ne bodo prejeli,
imajo ob ponovni prijavi na razpis naslednjega leta
prednost v vrstnem redu.
- Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da jo v roku
8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v
določenem roku, bodo zavržene.
- Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
sredstev se odloči s sklepom. Po izdanem sklepu in
predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih
sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah.
Nakazilo sredstev se bo izvršilo na transakcijski oz. osebni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine
Štore (http//www.store.si/) ter na sedežu občine, vključno
do zadnjega dneva razpisa. Dodatne informacije lahko
zainteresirani dobite na naslovu Občine Štore, Udarniška ulica
3, 3220 Štore, kontaktna oseba je Lidija Buser, tel. št. 03/78038-46 ali na e-naslov lidija.buser@store.si.
Številka: 430-0010/2022 - 1
Datum: 04.03.2022
Občina Štore,
župan Miran Jurkošek

Zbiranje ponudb za organizacijo kresovanja na Lipi
Občina Štore vabi k oddaji ponudb za organizacijo kresovanja,
ki bo 30. aprila 2022 na Lipi.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore, z oznako: »NE
ODPIRAJ! PONUDBA ZA KRESOVANJE«. Na hrbtni strani
mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na Občino
Štore do torka, 5. 4. 2022, do 12. ure. Šteje se, da je ponudba
pravočasna, če je prispela na Občino Štore do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o
izboru obveščeni najkasneje dva dni po odpiranju ponudb.
V ponudbi naj ponudniki navedejo:
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- program prireditve,
- predvidene stroške celotne organizacije in
- predviden znesek sofinanciranja iz proračuna Občine
Štore.
Občina Štore bo med prispelimi ponudbami izbrala
najugodnejšega ponudnika glede na znesek sofinanciranja
iz proračuna in kvaliteto pripravljenega programa. Izbranemu
ponudniku – organizatorju bo iz občinskega proračuna krila
del stroškov organizacije in glasbe.
Občina Štore,
župan Miran Jurkošek
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Povzetek zapisnika
18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,
ki je bila v ponedeljek, 13. decembra 2021, ob 15.30
v sejni sobi Občine Štore, Udarniška ulica 3, Štore
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta.
2. Odlok o proračunu občine Štore za leto 2022.
3. Odlok o proračunu občine Štore za leto 2023.
4. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju občine Štore – prva obravnava.
5. Imenovanje novega člana odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
6. Pobude in vprašanja.
Občinski svet občine Štore je potrdil zapisnik svoje 17. redne seje z dne 24. 11. 2021. Sprejel je proračuna Občine
Štore za leti 2022 in 2023 ter izvedel prvo obravnavo Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem
redu na območju občine Štore. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je za preostanek
mandata namesto pokojnega Marjana Tržana imenoval novega člana odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,
Vladimirja Jerovška.
Gradivo za seje občinskega sveta je dostopno na spletni strani www.store.si pod zavihkom Organi občine, Občinski
svet.

Športna dvorana Štore
Za nami je osem mesecev gradnje Športne dvorane Štore in
v tem času je objekt že dobil svojo obliko, s čimer je za vedno
spremenil silhueto Štor. Največji zalogaj pri tem projektu je bila
postavitev strešne konstrukcije, predvsem zaradi elementov, ki
jo sestavljajo.
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Svojevrsten dogodek in zahteven logistični zalogaj je bil prevoz
strešnih nosilcev in njihova namestitev na mesto. Glavna prečna
lesena nosilca sta namreč dolga kar 36 m in sta bila pripeljana
v enem kosu. Zato je bil v dveh zgodnjih januarskih jutrih tudi
moten promet v okolici šole. Ostrešje je izdelalo podjetje Rubner
iz Avstrije.
Trenutno dela na Športni dvorani potekajo po terminskem planu. Zaključujejo se dela na strehi, izvaja se vgradnja elektro in
strojnih inštalacij, nekatera dela v sklopu zunanje ureditve itd.
20

Sledijo še vgradnja fasadnih elementov, stavbnega pohištva,
notranjih lesenih oblog, keramičarska dela, vgradnja opreme ter
dokončna zunanja ureditev.
Zaključek del je predviden v poletnih mesecih, tako da bodo z
novim šolskim letom otroci dvorano že lahko uporabljali.
Lidija Buser, občinska uprava
Foto: Zvonko Jager in Katarina Maček
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Ureditev ceste Prožinska
Vas–Zagaber
V drugi polovici oktobra preteklega leta so se pričela dela na
občinski cesti Prožinska vas–Zagaber. Zaradi zimskih razmer so
bila konec decembra dela prekinjena, sredi februarja pa so se
nadaljevala.
Cesto je bilo potrebno razširiti, kar je zaradi izredno trde kamnite podlage dela precej podaljšalo. V sklopu ureditve te ceste
se bodo zgradila stojna mesta za javno razsvetljavo, pripravila
kanalizacija za optični kabel, uredilo odvodnjavanje ceste, zgradila kamnita zložba na delu, ki je plazovit, ter v celoti preplastilo
cestišče z novo asfaltno prevleko. Dela bodo zaključena predvidoma 15. aprila.
Lidija Buser, občinska uprava

Izgradnja manjkajočih
kanalizacij v aglomeraciji Štore
Nadaljujejo se tudi dela na projektu Odvajane in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in
Vojnik, ki se v naši občini izvaja na petih odsekih. Zaključena so
dela na odseku kanalizacije v naselju Draga, zanj se pripravlja
dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Dela na
odseku Prožinska vas–Opoka so izvedena deloma, za dokončno izvedbo bomo morali počakati na odobritev zapore državne
ceste, saj del kanalizacije poteka v tej cesti. Trenutno se izvajajo
dela na odseku Spodnje Štore.
V začetku februarja je bila izvedena tudi uvedba v delo za preostala dva odseka, in sicer Štore–Lipa–Pečovje in Nad Stolarno–
Razgledna ulica. Izvajalec del VOC Celje d.o.o. bo z deli pričel
še v tem mesecu.
Lidija Buser, občinska uprava
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Zavod Dobra pot med 14. in 25.
marcem organizira vseslovensko
akcijo zapisovanja spominov
ZAPIŠIMO SPOMINE
starejših: ZAPIŠIMO SPOMINE!

Zavod Dobra pot, ki že vrsto let osvešča o naravni in
kulturni dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje, letos
pripravlja prvo vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših. S pobudo, ki jo bodo izvedli s pomočjo
svoje aplikacije Zapisi spomina, želijo opomniti na vlogo, ki jo imajo starejši kot nosilci spomina, hkrati pa
spodbuditi zanimanje za dediščino ter jo predstaviti na
nov, sodoben način.
Starejši so zakladnica modrosti, izkušenj in spominov, s svojimi zgodbami pa pogosto gradijo mostove med preteklostjo
in prihodnostjo. Kljub temu se številni znajdejo v situacijah,
ko ne morejo izkoristiti svojega potenciala, saj se soočajo z
osamljenostjo in odrinjenostjo na rob družbe. Po drugi strani
pa mladi niso več v stiku z dediščino našega prostora, mnogi običaji izginjajo. Prav ta medgeneracijski prepad naslavlja Zavod Dobra pot, ki s svojo aplikacijo Zapisi spomina
omogoča beleženje in objavljanje védenj, pričevanj ter zgodb
starejših o različnih vidikih življenja v preteklih obdobjih.

V akcijo zapisovanja spominov vabijo širšo slovensko javnost, tako posameznike kot tudi osnovne in srednje šole,
medgeneracijske centre, društva in druge organizacije. Cilj akcije je namreč obuditi medgeneracijske pogovore
in vezi ter ustvariti prostor za tiste čarobne trenutke, ko se
znanje in vrednote prenašajo iz generacije
na generacijo.
V
ZAPIŠIMO
SPOMINE
ekipi organizatorjev so prepričani, da bo ta skupnostna akcija
ne samo obogatila življenja vsem vključenim, temveč tudi ogromno prispevala v skupno zakladnico ohranjenega spomina,
torej k digitalizaciji in ohranitvi našega kulturnega izročila.
»Navdušeni smo, da se v akcijo že prijavljajo tako posamezniki kot tudi šole in večgeneracijski centri. To je po eni
strani dokaz, da je zanimanja za dediščino oz. njeno digitalizacijo veliko, po drugi strani pa kaže tudi na potencial, da
akcija postane vsakoletna, tradicionalna. Resnično upamo,
da se v teh dveh tednih po celi Sloveniji zgodi veliko trenutkov, ki bodo poglobili vezi med ljudmi«, pravi Nava Vardjan,
vodja projekta v Zavodu Dobra pot.

V akcijo ZAPIŠIMO SPOMINE! se lahko prijavite kot zapisovalci spomina
(tisti, ki bi zgodbe starejših zabeležili
oz. posneli in vnesli v aplikacijo) ali kot
pričevalci (starejši, ki bi želeli podeliti
svoje spomine). Prijave potekajo prek
spletne strani Zavoda Dobra pot (www.
DOVITIH RASTLIN« V POLNEM TEKU
dobrapot.si) ali prek aplikacije Zapisi
»DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN«spomina
V POLNEM
(odčitajte TEKU
QR kodo). Organizatorji sporočajo še,
da bo za vse prijavljene v začetku marca organizirana spletna
delavnica, na kateri bodo podrobneje predstavili potek dvotedenske akcije in odgovorili na vsa vprašanja.

PIŠIMO SPOMINE

Zavod Dobra pot, ki prihaja iz Brkinov,
sicer žeSAJENJA
sedmo leto
»DAN
izvaja najrazličnejše projekte, s katerimi osvešča o naravni in
kulturni dediščini našega prostora ter skrbi za njuno ohranjanje. Dediščino na najrazličnejše načine uporabljajo kot vezivo,
ki povezuje skupnost, s svojo aplikacijo za zapisovanje spominov pa skrbijo tudi za zmanjševanje digitalnega prepada
med generacijami.
Ekipa Zavoda Dobra pot
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»Dan sajenja medovitih rastlin«
v polnem teku

»DAN
SAJENJA
RASTLIN«
V POLNEM
»DAN
SAJENJA MEDOVITIH
MEDOVITIH RASTLIN«
V POLNEM
TEKUTEKU

Lani smo pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije v mesecu
novembru predstavili projekt »Dan sajenja medovitih rastlin«,
ki bo letos prvič izveden v soboto, 26. 3. 2022. Namreč čebelarji se dobro zavedamo, kako pomembno je ohranjanje
našega okolja, saj vsaka negativna sprememba v njem vpliva
in jo tudi med prvimi občutijo naše čebele in ostali opraševalci.
Pri tem prvem koraku naprej po spremembah in tudi podpori
so pristopili s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Tako so
pripravili strokovna navodila, kako posaditi medovite sadike. Nastopil je tudi že čas delitve medovitih sadik, ki smo jih
zagotovili s pomočjo donatorjev in sponzorjev projekta. Seznam le-teh je objavljen na spletni povezavi https://www.czs.
si/content/dansajenja_partners in se jim na tem mestu tudi
zahvaljujemo, da so začutili, kako pomembno je ohranjanje
našega okolja za prihodnje rodove.
Seznam medovitih sadik, ki smo jih zagotovili, je naslednji:
maline, robide, gorski javor, divja češnja, navadna smreka,
navadna jelka, pravi kostanj, divja hruška, jablana, velikolistna
lipa, hermelika in sivka. Pri tem je treba omeniti, da je tudi Zavod za gozdove Slovenije zagotovil medovite sadike dreves,
ki se bodo sadila na lokacijah po Sloveniji, ki jih je pripravil
zavod. Seznam lokacij je objavljen na https://www.czs.si/ .
S tem se bodo posadila še dodatna medovita drevesa v naš
prostor. K projektu so pristopile tudi številne občine, ki bodo

ob rojstvu otrok podarile staršem medovita drevesa, hkrati pa
bodo svoje parkovne površine pokosili, ko bodo rože na njih
odcvetele.
Sedaj prihaja čas, ki je namenjen za sajenje medovitih rastlin
kot tudi medovitih dreves. Vsak izmed nas ima možnost in
priložnost, da se priključi projektu. Bodisi da se priključi na
eni izmed lokacij s strani zavoda, lahko pa se priključi tudi
čebelarskim društvom in skupaj posadite medovite sadike, ki
so bile zagotovljene s strani sponzorjev in donatorjev. Lahko
pa tudi sami posadimo medovite rastline v cvetlična korita na
balkonih ali na vrtu. Čebele in ostali opraševalci nam bodo
čez leto zelo hvaležni, saj bodo na cvetočih delih rastlin nabirali potrebno hrano (medičino in cvetni prah), ki jo potrebujejo
za nemoten razvoj svojega zaroda. In naj postane naša dežela ne samo lepa, ampak tudi cvetoča z medovitimi rastlinami.
Tomaž Samec, vodja projekta na ČZS
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Kdor zna s čebelami ravnati, ni treba se mu pika bati …
Že kot deklica si vzljubila brenčanje čebel, se s prsti sprehajala skozi satovje, okušala sladkosti
medu, spoznavala zdravilnost čebeljih pridelkov … Čudila si se kraljici matici, iz katere je zrasel
cel zarod vojakov in delavk čebel … Občudovala si njihovo organiziranost in marljivost.
Tudi sama pridna kot čebelica si ob čebelarskih zgodbah zrasla v zrelo dekle. Ljubezen do čebel
in njihovih sadov pa je ostala in morda prav zdaj čutiš v srcu, da jo moraš deliti z drugimi. Tvoj
plemeniti notranji glas bo najdlje ponesla krona Medene kraljice Slovenije … In morda je zanjo
ustvarjena prav tvoja glava. …
Nosilec projekta Medena kraljica Slovenije Čebelarska zveza Slovenije in izvajalec projekta
Društvo Medena kraljica Slovenije razpisujeta
NATEČAJ ZA

5. MEDENO KRALJICO SLOVENIJE 2022
Slovenija, dežela z bogato tradicijo čebelarstva in pridelave medu ter vsega, kar je povezano s

čebelami in njihovimi pridelki, izbira s poslanstvom promocije čebelarstva in čebeljih pridelkov

5. medeno kraljico Slovenije.

Naziv medena kraljica Slovenije lahko pridobijo mlada dekleta, ki so dopolnila

18 let, so državljanke R Slovenije, ki imajo znanje o čebelah, o slovenskem čebelarstvu in izdelkih
iz medu, znanje vsaj enega svetovnega jezika in vozniški izpit B kategorije.

Prijavljene kandidatke, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo v mesecu maju 2022
povabljene na predstavitev komisiji za izbor 5. medene kraljice Slovenije.

Najprimernejše dekle, izbrano skladno s pravilnikom, bo okronano 21. 8. 2022 v času jubilejnega
60. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni.
Prijava kandidatke mora vsebovati:

ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega
telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, kratek življenjepis, motivacijsko pismo,
dokazilo o vozniškem dovoljenju in fotografijo.

Prijave pošljite do 30. aprila 2022 na naslov: Društvo Medena kraljica Slovenije, Cven 3 d,
9240 Ljutomer, s pripisom »Ne odpiraj«

Dodatne informacije: Branko Bratinščak, tel.: 041 494 190, vsak delavnik med 15.00 in 17.00
e-pošta: medenakraljicaslovenije@gmail.com

Čebelarska zveza Slovenije

24

Društvo Medena kraljica Slovenije

Z GO DIL O S E JE

marec 2022

Otvoritev novih prostorov
Občine in Knjižnice Štore

V sredo, 22. decembra 2021, sta nad trgovino Mercator
na Lipi vrata odprli preseljeni Občina Štore in Knjižnica
Štore. Ob glasbeni spremljavi profesorjev Glasbene šole
Celje sta trak slavnostno prerezala župan, g. Miran Jurkošek, in v.d. direktorice Osrednje knjižnice Celje, ga.
Andreja Videc. Nove občinske prostore je blagoslovil župnik, g. Miha Herman.
Občina Štore si je dlje časa prizadevala, da bi trgovino Mercator,
ki je bila takrat v zelo slabem stanju, obnovili oziroma na njenem
mestu zgradili novo. Takratni lastnik Poslovni sistem Mercator
je v letu 2010 v zameno za gradnjo nove trgovine pogojeval,
da občina odkupi del novega objekta. Že takrat je na občini
obstajala potreba po ureditvi novih prostorov knjižnice in novih
občinskih poslovnih prostorov, zato se je občinski svet odločil za
nakup dela objekta, dograjenega do III. gradbene faze. Gre za
poslovne prostore v nadstropju trgovskega centra Mercator na
Lipi v skupni izmeri dobrih 650 m², ki jih sestavljajo prostori knjižnice, občine, stopnišča, sorazmerni delež skupnih prostorov, ki
se nahajajo v pritličju, del odprtega tehničnega prostora na strehi
objekta (klimat) ter solastniški delež na pripadajočem zemljišču.
Po več kot desetih letih prizadevanj je občina uspela zagotoviti
sredstva in urediti že kupljene prostore. V decembru 2021 sta se
končno preselili občinska uprava in knjižnica.
Stari občinski poslovni prostori so bili utesnjeni in dotrajani, saj
so bili preurejeni iz stanovanjskih prostorov. Del sredstev za nove
občinske prostore je občina pridobila s prodajo objekta nekdanje občinske uprave.

Župan Miran Jurkošek je ob otvoritvi dejal: »Občino smo želeli
približati občanom. In to nam je končno uspelo. Upam in želim
si, da bodo novi prostori občanom domači in da bodo tukaj vedno naleteli na prijazno besedo.«
Novi prostori so uporabnikom prijaznejši in kar je še pomembneje, dostopni tudi gibalno oviranim.
Katarina Maček, občinska uprava
Foto: Matjaž Jambriško

Uradne ure občinske uprave Občine Štore:
Ponedeljek
Sreda
Petek

8.00-12.00 in 13.00-15.00
8.00-12.00 in 13.00-17.00
8.00-13.00

Tajništvo Občine Štore sprejema vloge ves poslovni čas.
Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore
Tel.: 03/780 38 40, e-pošta: obcina@store.si

Delovni čas Knjižnice Štore
Ponedeljek
Sreda: 		
Četrtek:

8.00-12.00
13.00-15.00
12.00-19.00

Knjižnica Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore
Tel.: 03/426 17 70, e-pošta: izposoja.kk@knjiznica-celje.si
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Tradicionalni
Palčkov
pohod v Kompolah
V praznični december smo zakorakali polni novih pričakovanj.
Otroci so se veselili Miklavževega pohoda z lučkami. Vse je že
kazalo, da ga zaradi ukrepov ne bomo mogli izpeljati, pa smo
se vzgojiteljice le domislile, kako pretentati virus, ki nas ovira na
vsakem koraku.
Vzgojiteljice smo se same odpravile na pohod in posnele navodila za starše in otroke. Posnetek je vseboval namige, po kateri
poti naj se odpravijo in kakšne naloge naj na vsaki postaji opravijo. Na cilju v Gajski hosti pa so otroci morali poiskati še Miklavževa darila. Drugi del posnetka je vseboval pravljico za lahko noč,
ki so jo starši pred spanjem predvajali otrokom.
Otroci in starši so se na pohodu izredno zabavali in nam zaupali
svoje vtise:
»Mesec december je bil posebej razburljiv za otroke vrtca Kompole. Oglasili so se palčki.
Ker nam razmere niso dopuščale druženja, so se palčki posneli
in nam preko video posnetka razkrili skrivnosti palčkovega pohoda.
Navdušenost otrok je vsak dan bolj naraščala. Komaj so čakali
3. december 2021.
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V vrtcu so izdelali lanterne - lučke, ki so jim osvetljevale pot.
Na dvorišču vrtca je vsak otrok poiskal svojo lučko in se podal
skupaj s starši novim dogodivščinam naproti. Nihče se ni oziral
na temo, mraz, strah…
Na poti je bilo veliko vprašanj:« Kje pa so, ali nas gledajo, a bomo
kmalu tam?«
Palčki so poskrbeli, da so na poti do cilja pustili sledi. Palčkove
kape, presenečenje za vsakega otroka pri drevesu Rok v Gajski
hosti, pravljica za lahko noč…
Večer se je zaključil čarobno… iskrice v očeh vsakega otroka.
Velik hvala v imenu vseh staršev vzgojiteljicam vrtca v Kompolah.«
(Simon in Karmen Kroflič)
Ana Kupec, Danijela Bertoncelj,
Karmen G. Žgank in Urška Krašovec
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Praznovanje slovenskega
kulturnega praznika

Učenci in učenke Osnovne šole Štore so v petek, 4. 2. 2022,
praznovali slovenski kulturni praznik. Zaradi takratnih epidemioloških razmer smo kulturni program posneli. Pri ustvarjanju
programa so sodelovali vsi učenci in učenke od prvega do devetega razreda in s svojimi prispevki opozorili na pomen kulture,
ki ne zajema samo obnašanja, ampak mnogo več. Po ogledu
kulturnega programa je sledil dan dejavnosti z ustvarjalnimi delavnicami. Izdelki, ki so nastali v okviru delavnic, so najrazličnejših vsebin in oblik – nekateri so se preizkusili v vlogi pesnikov
in pisateljev in pisali lastna besedila, nekateri so se preizkusili v
vlogi likovnih umetnikov in tako so nastale številne likovne upodobitve... Na fotografijah pa lahko podoživite kulturno dogajanje
na naši šoli.
Petra Bergant

27

OTROŠKO PUST
Na pustni torek smo se pustne šeme zbrale pred prostori
turističnega društva, da bi, kot veleva običaj, pregnale zimo.
Pike Nogavičke smo za šeme pripravile zabavo s sladkarijami, vsaka maska je dobila balon, napolnjen s helijem, in tradicionalno tudi pustni krof. S pustno povorko smo razveselili
krajane naselja Lipa.
Mojca Korošec
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NO RAJANJE
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Ljudski običaji: PUST
V petek, 24. 2. 2022, na zadnji dan pred zimskimi počitnicami, smo na OŠ Štore v prvih treh razredih obudili ljudske
pustne običaje. Našemljeni smo zaplesali in ustvarjali stare
pustne maske.
Učiteljice 1. triade
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Pust mastnih ust v Vrtcu Kompole
Ali nas ne prepoznate? To smo mi, Vijolični in Mavrični palčki.
Ves teden smo se pripravljali na pust: okrasili smo igralnici in
garderobi, izdelali smo si pustne maske (krinke), izvajali različne gibalne naloge z baloni, se naučili prstno igrico Pustna
in spoznavali kurente. Ker bo pustni torek ravno v času zimskih počitnic, smo se odločili, da zarajamo kar v petek pred
pustom. Ta dan so v vrtec prišle male in velike pustne šeme z
željo, da čimprej odženejo zimo in prikličejo pomlad.
Danijela Bertoncelj, Karmen G. Žgank,
Ana Kupec in Urška Krašovec
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Igrivi pustni
torek v
vrtcu v
Štorah
V pustnem tednu so se v naših igralnicah odvijale različne dejavnosti: od
izdelovanja lastnih mask, ropotuljic,
poslušanja, prepevanja pesmic in gibalnega poustvarjanja glasbe, do okrasitve
igralnic in garderob, pripovedovanja
pravljic, slikanic na pustno temo, oblačenja kostumov, poslikavanja obrazov
in še bi lahko naštevali.
Ob tem smo spoznavali pomen pusta
in komaj čakali na osrednji dogodek, na
pustni torek. Na ta težko pričakovani
dan so se naši otroci prelevili v prekrasne, izvirne maškare, kot so trol, razni
filmski junaki, princeske, indijanka, lovec itd.
Kot vsako leto do sedaj pa se najbolj veselimo rajanja v naši telovadnici. Pustno
rajanje je v letošnjem šolskem letu za
drugo starostno obdobje potekalo na
malo drugačen način, kot smo ga imeli
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do sedaj. Znano modno pisto in rajanje
ob glasbi so zamenjale različne gibalne
dejavnosti in dejavnost z žogicami. Ravno ta dejavnost z žogicami je bila v samem začetku rajanja najbolj oblegana.
Vsi otroci so se zapodili v to aktivnost,
čez čas, ko je zmanjkalo žogic v vedru,
pa so otroci nadaljevali pot naprej in se
pomikali po ostalih gibalnih aktivnostih,
ki so bile pripravljene zanje.
Otroci so vse dejavnosti izvajali z navdušenjem, bilo jim je zelo zanimivo in

všeč tako, da kar niso želeli končati.
Prav tako so bile nad temi dejavnostmi
navdušene tudi vzgojiteljice, ki so z veseljem sodelovale.
Na praznovanju ni manjkalo dobre volje
in prijetne glasbe, ob kateri smo si prepevali in plesali.
Na koncu smo se pokazali tudi občanom s sprehodom po naselju in
trgovskem centru Mercator Lipa.
Skozi fotografije lahko podoživite naš
odličen, igriv, gibalno doživet pustni torek.
Evelin Podgoršek
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Aktivnosti PGD Štore v letu 2021
in cilji za leto 2022
S strani Operativnega odbora PGD je bilo vloženega veliko napora v zvezi z dokumentacijo za nakup novega tehničnega vozila TIP 16/15. Dokumentacijo smo v celoti pripravili sami in vozilo
je že v izdelavi. Tako pričakujemo novo vozilo že v letošnjem letu,
ko bomo previdoma avgusta skupaj proslavili dosežke zadnjih
let: nabavo novega kombiniranega vozila, obnovo notranjosti in
zunanjosti doma gasilcev v Štorah in kot rečeno največjo pridobitev - novo tehnično vozilo. Dogodka se lahko veselimo vsi
udeleženi: gasilci, občani in Občina Štore. Vse dosežke si bodo
občani lahko ogledali tudi na dnevu odprtih vrat.

Kljub omejitvam zaradi COVID-19 smo gasilci PGD Štore z delovanjem in dosežki v letu 2021 zadovoljni. Ocenjujemo, da je za
nami eno najuspešnejših let delovanja.

V pričakovanju novega tehničnega vozila potekajo dela na garaži, kjer nam bo Občina Štore prispevala nova rolo vrata, gradbena dela bo izvedel Marjan Pajk, ključavničarska pa Roman
Plank. Vsa pripravljalna dela so izvedli gasilci sami, ki že beležijo
preko 3000 prostovoljnih ur. Vsem se iskreno zahvaljujem za razumevanje in pomoč! Posebna zahvala gre tudi občanom Štor,
Laške vasi, Pečovja za vsakoletni prispevek, brez katerega bi
bilo okrnjeno delovanje društva - tudi vam iskrena hvala.
Naše osnovno poslanstvo v skrbi za varno življenje občanov je
bilo izpolnjeno, saj nismo izostali pri nobenem klicu po intervenciji. Posredovali smo v 19 primerih, pri katerih je bilo posredovanje vselej hitro, uspešno in kvalitetno. Posredovanja so se poleg
požarov nanašala tudi na oskrbo s pitno vodo, reševanje in pomoči ljudem in živalim v kritičnih situacijah.
Naše obveznosti se nanašajo tudi na preverjanja usposobljenosti
gasilcev in opreme. Tako smo izvedli društveno vajo na območju
naselja Lipa, na zagatnicah železniške postaje v Štorah. Sodelovali smo tudi pri vaji GZ Celje. Inšpekcijski pregled opreme in
vse izvedene vaje so pokazale, da je oprema vzdrževana in pripravljena za intervencije. Tudi operativni člani so v odlični kondiciji
in strokovno usposobljeni. Starejše članice so sodelovale tudi na
državnem prvenstvu v Celju.
Kot edino društvo v občini smo sodelovali na občinskem bazarju, kjer smo učencem OŠ Štore prikazali delovanje gasilske
tehnične opreme.

Povejmo, da je tehnično vozilo precejšen zalogaj tako za Občino kakor tudi za gasilsko društvo, ki mora prispevati svoj delež.
Zato vabimo in naprošamo vse podjetnike in občane, da sodelujejo pri donaciji sredstev za novo tehnično vozilo. Že vnaprej se
zahvaljujemo.
NA POMOČ!
Jaroslav Grajžl
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Občinsko združenje slovenskih
častnikov Štore praznovalo
dvajseto obletnico delovanja
opravili spominsko svečanost.

Bila je jesen leta 2000. Pot me je vodila
v Ljubljano na sedež Zveze slovenskih
častnikov. Predsedniku sem razložil
namen mojega obiska, opozoril na bogato tradicijo nekdanje zveze rezervnih
vojaških starešin v Štorah in naletel na
izjemno razumevanje in navdušenje
predsednika, polkovnika Mihe Butare,
in stotnika Janka Ljubiča, da v Štorah
ustanovimo občinsko združenje ZSČ.
25. januarja 2001 se nas je skupina
veteranov zbrala v sejni sobi občinske
zgradbe in sprejeli smo soglasen sklep,
da bomo ustanovili Občinsko združenje
slovenskih častnikov občine Štore. Potrebno je bilo pripraviti vse potrebno, kar
zahteva naša zakonodaja, in po dobrem letu smo 21. februarja 2002 sprejeli
sklep UE Celje o ustanovitvi združenja.
Optimizma za nadaljnje uspešno delovanje nam ni primanjkovalo. To smo
seveda v teh dvajsetih letih večkrat dokazali na različnih področjih, na kar smo
seveda več kot upravičeno izjemno ponosni.
Seveda se tudi zavedamo, da je naše
združenje relativno maloštevilčno, vendar po delovanju zelo uspešno. Na Svetini na Vrunčevem – lovskem domu, kjer
smo imeli od leta 1999 pa do leta 2009
velika regijska veteranska srečanja, smo
še isto leto od ustanovitve razvili svoj
društveni prapor.

Ob dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom 9. maja skupaj s predstavniki
veleposlaništva Ruske federacije iz Ljubljane na grobu neznanega ruskega
vojaka Rdeče armade na Javorniku organiziramo srečanje s položitvijo cvetja.
Na mestu, kjer je bila ustanovljena prva
celjska partizanska četa pri takratni Mulejevi domačiji na Javorniku, organiziramo spominsko slovesnost. Tam je tudi
zelo lepo urejen spomenik, ki ga je leta
2013 postavila naša občina. Hvaležni
smo tudi gostoljubnosti Pavličevih, ki
skrbijo za okolico spomenika in nas tudi
vedno prijazno sprejmejo.

čanjih, ki so bila tradicionalno vsako leto
zadnjo soboto v juniju, smo se poklonili
prazniku, dnevu državnosti.
Člani OZSČ Štore smo skupaj z veterani in občino uspešno organizirali že petnajsto predstavitev Slovenske vojske in
policije v športnem parku na Lipi. Vsako
leto pa se tudi ponosno predstavimo na
bazarju društev, ki ga odlično organizira naša občina. Vsako leto ob dnevu
spomina na mrtve skupaj z občino organiziramo komemoracije in se poklonimo spominu na padle partizane med
drugo svetovno vojno. Žal nam je virus
že drugič preprečil, da bi lahko dostojno

V nobenem primeru pa ne želim pozabiti omeniti Maistrovega borca, nadporočnika Franja Malgaja, ki je pokopan
na šentjurskem pokopališču. Vsako leto
se 10. novembra ob obletnici njegovega rojstva poklonimo s prapori štorskih
domoljubnih organizacij pred njegovim
grobom. Vsem padlim domoljubom, ki
so izgubili svoja dragocena življenja za
našo domovino, moramo izkazati globoko spoštovanje. Med te spadamo
tudi v naši častniški organizaciji. Tako
bomo nadaljevali tudi v prihodnje in si
skupaj prizadevali, da bomo našo združenje in našo občino povsod po naši
lepi domovini dostojno predstavljali.
Srečko Križanec

Naslednje leto 2002 smo na pročelju
stavbe strelišča, kjer imamo skupne
društvene prostore s strelci, veterani in
borci, odkrili svojo spominsko ploščo.
Na ta regijska veteranska srečanja, kjer
se nas je praviloma zbralo krepko tudi
čez tisoč članov domoljubnih organizacij in simpatizerjev, smo skoraj vsako
leto za slavnostnega govorca pripeljali
kakšnega ministra ali visokega predstavnika Slovenske vojske. Na teh sre34

Kljub temu, da se je individualizem zaril v vse pore družbenega življenja, so
prostovoljna društva dokaz, da je solidarnost še vrednota. Zahvaljujemo se članom prostovoljnih gasilskih društev naše občine: PGD Štore, PGD Prožinska vas
in PGD Svetina, ki so nam ob požaru priskočili na pomoč. Od trenutka, ko smo
dojeli, da sta ogenj in dim močnejša od nas in da potrebujemo pomoč gasilcev
pa do prvega zvoka sirene je minilo le nekaj minut.
Naj vas spremljajo sreča in hrabrost pri vašem plemenitem delu!
Družina Volavšek
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Aktualno iz ŠD Kovinar
Naše delovanje smo po oktobru 2021 glede na omejitve zaradi epidemije, zimskih razmer in ob dejstvu, da v tem času
nismo mogli uporabljati telovadnic v osnovni šoli, morali prilagoditi vsem omenjenim razmeram. S pomočjo vrtca, podružnične šole v Kompolah in ŠD Lokrovec smo uspeli organizirati vadbo najmlajših nogometašev in tečajnikov tenisa
v njihovih prostorih. Starejše tekmovalne selekcije ( od 11
do 15 let) so ob ugodnejših vremenskih razmerah vadile
na zunanjih športnih objektih OŠ Štore ter na nogometnem
stadionu. Pri aktivnostih smo pri vseh starostnih skupinah
upoštevali epidemiološke omejitve. Za organizacijo vadbe in
dela v pogojih spoštovanja omejitev gre zahvala trenerjem
in vaditeljem.

V spomladanskem času načrtujemo nadaljevanje in pričetek
vseh aktivnosti v nogometnem klubu, tenis sekciji, balinarski
sekciji in rekreacijskih skupinah na zunanjih objektih. Načrtovane športne aktivnosti in prireditve za I. polletje so objavljene v koledarju prireditev v občini Štore. Dopolnitve prireditev,
razpise tečajev in predstavitev bomo objavili v junijski številki
Občana, saj so dogovori nekaterih programov še v teku.
Med drugim lahko pričakujemo realizacijo dogovora o sodelovanju društva in naše tenis sekcije pri izvedbi ITF tenis
turnirja, ki bo potekal med 19. in 27. avgustom v Celju. Del
tega turnirja, na katerem bodo sodelovali igralci v rangu 300
do 500 mestom ATP lestvice, naj bi potekal tudi na igriščih
v Štorah. Predvidena zgodba je zanimiva tako za tenis v Štorah kot za Kovinar in občino Štore.
Ladislav Kaluža

Spoštovane krajanke in krajani občine Štore,
KORKKrajevne
ŠTOREOrganizacije Rdečega Križa Štore bi se radi zahvalili vsem, ki ste z nami sodelovali. Naš cilj je
ob 10. obletnici registracije
pomagati ljudem in brez sodelovanja mnogih, ki nam stojite ob strani, nam ne bi uspelo.
Upravni odbor KORK Štore

IZGRADNJA MANJKAJOČIH KANALIZACIJ V AGLOMERACIJI ŠTORE
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Luka Bokšan s
"sekirco v medu"

Vsak človek piše svojo zgodbo. Ker
imamo različne talente, znanja in navade, so te zgodbe zelo raznolike. Kako je
zgodbo poklicnega igralca začel ustvarjati naš sokrajan Luka Bokšan, izveste v
nadaljevanju.
Korenine imate v Štorah. Kakšni časi
so bili to za vas? Zakaj se radi spominjate Štor?
Otroštva v Štorah se spominjam z nostalgijo, v spominu so mi ostale predvsem
lepe stvari. V blokovskem naselju na Lipi,
kjer sem odraščal, je bil močan občutek
skupnosti, na dvorišču med bloki smo se
vsak dan družili otroci različnih starosti in z
vseh vetrov in se igrali raznorazne igre, se
lovili po travniku, skrivali v gozdu in podili
po igrišču. Vesel sem, da sem otroštvo
preživel zunaj, v naravi, in ne pred ekrani.
Hvaležen sem tudi za nekatere vzgojiteljice, učiteljice in učitelje, ki so v Štorah s
srcem opravljali svoj poklic. Ti so mi dali
lepo popotnico za življenje, v meni so prepoznali ustvarjalno žilico in dar za nastopanje ter me pri tem spodbujali. Brez njih
danes verjetno ne bi bil tu, kjer sem.
Kam vas je vodila pot po osnovni
šoli?
Po končani osnovni šoli sem se vpisal
na Gimnazijo Celje - Center. Tam sem
igralske izkušnje najprej pridobival v šol36

ski dramski skupini, potem pa še v gledališču Hiše kulture Celje. V Celju sem
obiskoval še likovno šolo Umbra in pel v
pevskem zboru Antona Schwaba Celje.
V tem času sem odkril tudi svojo ljubezen do konj v Konjeniškem klubu Celje
v Škofji vasi, kjer sem obiskoval začetno
in nadaljevalno šolo jahanja ter osvojil
osnove dresure in preskakovanja ovir.
Kako ste prišli do študija na AGRFT?
Kaj je pretehtalo pri odločitvi za ta
študij?
Na koncu gimnazije nisem zares vedel,
kaj bi v življenju počel, zanimalo pa me

je veliko stvari, med drugim tudi slovenščina, književnost, likovna umetnost,
zgodovina, psihologija, geografija… ter
seveda narava in živali. Naključje je hotelo, da sem šel najprej študirat biologijo na Biotehniško fakulteto, kjer sem
dokončal tri letnike, in se šele nato prepisal na AGRFT. Za študij dramske igre
sem se kasneje odločil, ker sem ugotovil, da me poklic v znanosti ne bi zares
osrečeval. V sebi sem čutil potrebo po
kreativnem izražanju in ker me je vedno
znova vleklo nazaj v gledališče, sem se
odločil, da se želim z igro ukvarjati tudi
profesionalno.
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Prepoznavnost in slavo ste si pridobili tudi s serijo Sekirca v med. Kako
ste prišli do vloge?
Vlogo sem dobil na avdiciji, na katero
so me povabili producenti serije. Prvi
krog avdicije je zaradi epidemije izgledal
tako, da sem moral sam doma odigrati
prizor iz scenarija in režiserju poslati posnetek, drugi krog pa je potekal v živo.
Z igralko Leo Cok sva bila skupaj v paru
in se tako dobro ujela, da sva potem
oba dobila vlogi dvojčkov Hribar.
Kako poteka snemalni dan?
Običajen snemalni dan se začne ob
šestih zjutraj in konča ob šestih zvečer.
Igralci moramo priti v studio slabo uro
pred začetkom snemanja, da nas spravijo v masko in kostum. Ker se prizori
ne snemajo po vrsti, si včasih lahko na
nogah celih 12 ur in imaš pavzo samo
za kosilo, včasih pa je veliko čakanja in
lahko greš vmes tudi domov in se vrneš
posnet svoj prizor. Vmesni čas po navadi izkoristiš za ponavljanje teksta, saj
je tempo snemanja zelo hiter, po navadi se kader posname v parih poskusih,
včasih celo v prvem.
Katere vloge je težje odigrati – gleda-

Foto: Ana Gregorič

Kje vas je moč videti? V katerih
predstavah igrate?
Trenutno nastopam v otroški predstavi
Hrestač v Mini teatru v Ljubljani, marca
pa me čaka nova premiera plesno gledališke predstave Skrito v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu. Spomladi se bom lotil tudi ustvarjanja svoje
magistrske predstave, h kateri sem povabil še nekaj drugih mladih igralcev
svoje generacije in ki bo pred publiko
zaživela predvidoma v začetku junija.

liške ali filmske?
Odvisno od vloge, kako blizu ti je določen lik in koliko ti zleze pod kožo. Po
navadi so predstave na odru fizično bolj
naporne, odigrati jih je treba v enem
kosu in iztisniti iz sebe veliko energije,
da se dotakneš gledalca v dvorani. Pred
kamero pa je težje ohranjati koncentracijo in “pasti noter” zaradi večkratnega
prekinjanja in ponavljanja.
Nam zaupate najtežjo situacijo, ki se
vam je pripetila na odrskih deskah?
Najtežje situacije so hkrati tudi najbolj
zabavne, ker moraš v trenutku najti rešitev in improvizirati, da se predstava ne
ustavi. Zgodilo se mi je že marsikaj, od
tega, da sem pozabil tekst, pa do tega,
da sem zamudil svoj prihod na oder ali
pa dobil napad smeha. Mogoče najbolj
nevarna situacija, ki se mi je pripetila,
pa je bila na naši diplomski predstavi
Ljudožerci v ljubljanski Drami, ko sva s
soigralcem sredi prizora padla v luknjo

na odru. Na srečo sva oba, razen nekaj
modric, ostala cela in nadaljevala s prizorom, kakor da se nič ni zgodilo, gledalci pa so mislili, da je bilo vse skupaj
zrežirano.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Ostati zvest odrskim deskam, filmski
sceni, delo v tujini?
Konkretnejših načrtov za prihodnost nimam, raje se prepuščam temu, kar mi
prinaša življenje. Želim še naprej ustvarjati tako v gledališču kot na filmu, predvsem vloge, ki so zanimive, kompleksne
in ti kot igralcu predstavljajo velik izziv.
Tudi v tujini, če se bo ponudila priložnost.
Naj vam življenje prinese čim več dobrih
stvari, da boste še naprej uspešno hodili po svoji ustvarjalni poti, ne glede na
to, kam je ta pot speljana.
Dušan Volavšek
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Ženska in mati iz zgodovine
v današnji čas
Lahko bi rekla, da se ženske v življenju ves čas borimo.
Stoletja neenakosti in podrejenosti moškemu spolu so nas
»naučila«, da smo nevedne, nebogljene in potrebne vodstva.
Naučili so nas, da je materinstvo manj vredno od partnerstva.
Naučili so nas, da so potrebe moža več vredne od potreb
otroka in naših osebnih potreb.
Danes smo prepričane, da je spolna zapeljivost bistvo
ženstvenosti. Naučili so nas razmišljati skozi oči moškega,
naučile smo se, da nam občutek, da smo privlačne, pomeni
zelo veliko. Danes nas skušajo učiti še, da sta delo in kariera
bolj pomembna od materinstva in da bomo vredne več, če
bomo uspešne karieristke, kot pa če bomo “samo” mame.
Vedno znova nas reklame, filmi, družbene aktivnosti in vzorci želijo prepričati, da telo ženske pripada moškemu, da je
spolnost najpomembnejši vidik partnerstva, da je v spolnosti
tista prava moč in potrditev zveze in da je treba otroka čim
prej odriniti od matere, da bi postal samostojen, mati pa naj
bi tako spet postala ženska. Zato smo ženske danes lahko razpete med vlogo matere in vlogo žene. Čutimo, da nas
Še preden zacvetijo marjetice v spodnjih Štorah, se
ženske, kolegice, sosede zberemo z namenom, da očistimo naš kraj. Z željo po druženju in čistem okolju smo se
zorganizirale in izpeljale čistilno akcijo tudi letos. Začele
smo pri železniški postaji in nadaljevale vse do Kurje vasi,
se vrnile in nadaljevale do Lipe mimo železniškega podhoda, Storkoma in Opeke. Zadovoljne smo, ker smo z lepo
gesto doprinesle naši občini, še bolj pa smo bile vesele
druženja, ki smo ga že močno pogrešale. Zaključile smo s
klepetom ob kavici, smehom ter dobro voljo.
Verica Štante

potrebujejo na obeh koncih, zato čutimo pritisk. Ni lahko biti
ženska. Biti lepa, uspešna ambiciozna ženska, biti čudovita,
čutna, skrbna mama, na razpolago potrebam otrok, gospodinja, razumevajoča soproga in seksi zapeljivka, ki s starostjo
ne sme izgubiti čara mladosti.
Danes imamo lahko vse, kar nam srce poželi. Lahko pa nimamo nič ali imamo nič. V čem je razlika? Kaj sta sreča in
zadovoljstvo, ko odstranimo vse površinsko in materialno?
Kaj sta sreča in zadovoljstvo za žensko in za mamo novega
tisočletja?
Navkljub temu, da bi želele uspešno kariero, da so naša hotenja biti spoštovane v družbi, udeležene v politiki, da želimo
vzporedno in skupaj z moško populacijo graditi boljši svet,
ne moremo skriti našega bistva, da smo ustvarjene za materinstvo in za ljubezen. Ženske smo si različne, vendar si upam
trditi, da prevladujejo tiste, ki jim sreča pomeni čutnost na
prvem mestu. Želimo biti spoštovane, ljubljene in tudi enakopravne, ker si to resnično zaslužimo.
Besedilo in foto:
Rosvita Jager
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Ulice v Štorah: Cesta na
Pečovje in Cesta na Svetino
Ulici Cesta na Pečovje in Cesta na Svetino sta dobili ime po smeri ceste, kamor posamezna ulica pelje. Cesta na
Pečovje je dobila ime po kraju Pečovje,
ki je deloma gručasto deloma razloženo naselje v vzhodnem delu Posavskega hribovja v podaljšku Laške vasi, od
katerega se čez potok Bojanski graben
nadaljuje na razgibano sleme nad gozdom, ki ga loči od nižje ležeče Lipe.
Zaselek Zgornje Pečovje se zaključi
pod Jelovškim hribom. Pod gozdnatim
Srebotnikom (700 metrov) je zaselek
Zapečje. Nekoč je v kraju deloval rudnik
premoga. Kraj je dobil ime po pečinah,
precej skalnatem površju z rudnimi nahajališči, podobno kot Pečovnik.
Ulica Cesta na Pečovje ima v letu 2022
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 10 hišnih številk.

Pogled na začetek današnje ulice Cesta na Pečovje z znamenito gostilno Franzl v
Štorah v času pred 1. svetovno vojno
(Zgodovinski arhiv Celje)

Oznaka ulice Cesta na Pečovje
V Sloveniji obstajata dve ulici z imenom
Cesta na Svetino, ena je še v Laškem.
Ulica v Štorah ima v letu 2022 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, 7 hišnih številk. Ulica se je razvila
ob nekdanji tovarni šamotne opeke in
se konča pri mostu čez potok Toplica
proti Laški vasi. Ulica je dobila ime po
znani hribovski, romarski in pohodniški
vasici Svetina z osrednjima cerkvama
Marije Snežne in Sv. Križa z nadmorsko
višino okrog 700 metrov. Ime kraja Svetina se prvič omenja leta 1403.
Matej Ocvirk

Pogled na današnjo ulico Cesta na Svetino v Štorah v 50. letih 20. stoletja
(Zgodovinski arhiv Celje)
Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 281.
Statistični urad Republike Slovenije (SURS): seznam krajevnih imen in ulic https://www.stat.si/
krajevnaimena/Settlements/Search?s=cesta%20na%20svetino&streets=1
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Hren
Navadni hren (znanstveno ime Armoracia rusticana, syn. Cochlearia
armoracia) je trajnica iz družine križnic (Brassicaceae), kamor spadata npr.
tudi gorčica in zelje. Rastlina verjetno
izvira iz jugovzhodne Evrope in zahodne Azije, razširili pa so jo po vsem svetu. Zraste do višine 1,5 metra in jo gojijo
predvsem zaradi velike bele korenine,
čeprav so užitni tudi listi.
Hren so poznali že v antiki in še danes je
viden na stenskih freskah v Pompejih.
Z njim se je v svojih spisih o poljedelstvu obširno ukvarjal tudi Kato. V srednji
Evropi je hren znan od srednjega veka.
V Slovenijo je prišel iz Rusije, od koder
izvira tudi njegovo ime. Ko poper še ni
bil splošno dostopen in dovolj poceni, je bil z gorčico edina ostra začimba v Evropi.
Hren so že stari narodi uporabljali v
zdravilstvu, predvsem svež hrenov koren kot sredstvo proti skorbutu, pri
pljučnih, kožnih in mnogih drugih obolenjih. Uporabljali so tudi spomladanske
mlade liste kot solato, ker imajo oster
okus in delujejo čistilno. Spomladanski
listi so bogat izvor vitamina C. Preizkusi
so pokazali, da sveži listi vsebujejo spomladi od 292 do 405 mg askorbinske
kisline in do 13,8 mg karotena. Oster
okus hrena, zlasti korena, je posledica
vsebnosti močno hlapljivega, alil-gorčičnega olja. (povzetek: Wikipedija/navadni hren)
V naravi in tudi na vrtu je hren lahko
večletna rastlina, v nasadih pa dvoletna rastlina. V prvem letu po saditvi se
razvije tanek koren, v drugem letu pa
odebeljen koren. Hren zacveti z belimi majhnimi užitnimi cvetovi. Korenine
lahko izkopavamo čez vse leto. Hren je
sicer zelo trdoživ in počasi se nam lahko
razraste tudi čez ves vrt. Zato priporočamo, da mu namenite mesto na robu
vrta. Hren glede temperatur ni posebej
zahteven, ima pa najraje sončne ali polsenčne lege. Manj primerna so vlažna,
težka in suha tla. Dobro bo rastel tudi v
globljem koritu, kar nas reši pred neželenim nenadzorovanim širjenjem hrena
po vrtu oziroma si ga lahko pridelamo
tudi na okenski polici. Najlepše korene
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hrena bomo pridelali na kakovostni,
globoki zemlji. Preden ga posadimo,
moramo tla primerno obdelati, torej jih
zrahljamo ter očistimo kamenja in plevela. Gnojimo z zrelim kompostom ali
hlevskim gnojem.
Vsi, ki si ga čez leto le malokrat privoščite, boste po njem zagotovo posegli vsaj
v času velike noči. To je odlična novica,
saj je dober vir vitamina C, kalija, vitamina B1, B6, železa in kalcija, magnezija,
fosforja, vsebuje pa tudi nekaj folatov
(vitamin B2). Ima tudi majhno kalorično
vrednost in malo maščob.
Hren izboljšuje imunsko odpornost in
pomaga pri številnih drugih težavah:
razkužuje dihalne poti, pospešuje prekrvavitev in pomaga pri lažji prebavi. Deluje tudi antibakterijsko in antibiotično.
Hren deluje kot diuretik, kar pomeni, da
spodbuja izločanje vode oziroma urina
iz telesa. Z urinom pa se seveda izločijo tudi mnoge škodljive snovi. Uživanje
hrena je tako med drugim zelo koristno
za ledvice, pomaga pa lahko tudi pri hitrejšem hujšanju. Poleg tega, da dviguje
odpornost organizma in tako ščiti pred
prehladi, olajša in popravi tudi prebavne motnje, pospešuje cirkulacijo krvi in
čisti krvne žile, zaustavlja rast bakterij, je
odličen diuretik, izrazito pomaga odpraviti težave pri dihanju ter pomaga pri
revmatizmu. Poleg navedenega preprečuje rast bakterij v zaužiti hrani in deluje
kot naravni konzervans.
Navkljub zdravilnosti hrena je potrebno
paziti, da se pri zaužitju ne pretirava.
V preveliki količini lahko povzroči draženje želodca in črevesja. Odsvetujejo
ga tudi pri vnetjih prebavil ali razjedah.
Zaradi močnega diuretičnega učinka
ga odsvetujejo pri vnetju ledvic. Neželeni učinki lahko nastanejo tudi pri ljudeh,
ki uživajo zdravila za redčenje krvi. Torej
uživajte ga v mejah normale.

PRIPRAVKI IZ HRENA
Kot je znano, v kulinariki pripravljamo
hren kot omako, hren s kislo smetano in
solato iz hrena, jabolk in jajc. Obstajajo
pa še drugi njegovi pripravki.
NARAVNO ZDRAVILO ZA ODMAŠITEV
SINUSOV: HREN + JABOLČNI KIS
Sestavine: kos hrena (približno 20 cm),
2 žlici vode, 1 dcl jabolčnega kisa in
ščepec soli.
Postopek priprave in uporaba: hrenovo
korenino najprej olupite in jo narežite na
manjše kose. Stresite v kuhinjski mešalnik. Dodajte vodo, kis in sol. Dobro
zmešajte. Premestite v steklen kozarec
in jejte eno žličko približno 3x dnevno,
če imate težave z zamašenim nosom.
HRENOV ČAJ
Čeprav vam je hren dobro poznan, pa
najbrž še niste slišali za hrenov čaj. Vendar je tudi to ena možnost uporabe.
Potrebujete 2 dcl vode, 10 g sveže
naribanega hrena in 5 g naribanega
ingverja. Najprej zavrite vodo, ki jo nato
prelijete po hrenu in ingverju. Počakajte
približno 20 minut, nato pa mešanico
precedite in čaj popijte. Odličen čaj za
izboljšanje zdravja ob prehladnih obolenjih.
HREN Z MEDOM
Potrebujemo: 250g hrena, 200 g medu
V steklen kozarec damo nariban hren in
ga prelijemo z medom. Večkrat pomešamo.
Uživamo ob prehladnih obolenjih, kašlju, ko smo še zdravi pa tudi za izboljšanje imunskega sistema. Enkrat do
dvakrat na dan zaužijemo po eno čajno
žličko hrena z medom. To počnemo en
teden, postopek lahko ponovimo čez
nekaj dni.
Rosvita Jager
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Obogatite svojo vsakdanjo prehrano
s cvetnim prahom - osmukancem
Cvetni prah oziroma pelod je osnova
spolnega razmnoževanja rastlin, saj
predstavlja moške mikroskopsko velike
spolne celice, ki so po obliki značilne
in specifične za vsako botanično vrsto.
Cvetni prah nastaja v prašnikih rastlin.
Med rastlinami ga prenašajo tudi čebele, saj se ob obisku cveta oprime dlačic
na njihovem telesu. Ko cvetni prah dospe na pestič, ga opraši. Čebele pri letanju s cveta na cvet oprašujejo rastline.
Čebele cvetni prah nabirajo tudi za
lastno prehrano. Med letenjem se čistijo
in drobna zrnca cvetnega prahu z dodatkom sline in medičine (tako cvetni
prah obogatijo s svojimi encimi) med seboj zlepijo in oblikujejo grudici cvetnega
prahu, ki ju na zadnjem paru nog odnesejo v panj. Čebele lahko nabirajo cvetni
prah na različnih rastlinah, večinoma pa
je grudica cvetnega prahu sestavljena iz
peloda ene rastline. Cvetni prah je nujno
potreben za razvoj čebelje družine, saj
predstavlja nenadomestljiv vir različnih
hranil. Čebelarji ga pridobivajo tako, da
na žrela panjev namestijo posebne naprave, imenovane osmukalniki.
Cvetni prah - osmukanec je v obliki
grudic različnih oblik in velikosti. Barva,
vonj in okus sta specifična za posamezno rastlinsko vrsto, na kateri so čebele
nabirale cvetni prah. Okus je lahko sladek, kisel, pa tudi grenek.

Cvetni prah osmukanec vsebuje ogljikove hidrate, med katere sodi tudi prehranska vlaknina, ki ugodno deluje na
peristaltiko debelega črevesa. Uživanje
hrane, bogate s prehransko vlaknino,
zmanjšuje tveganje za pojav nekaterih
bolezni. V cvetnem prahu osmukancu
so tudi beljakovine, aminokisline, maščobe in maščobne kisline ter vitamini
(A, D, E, vitamin C in nekateri vitamini B
kompleksa). Osmukanec je vir različnih
elementov, vsebuje največ kalija, fosforja, kalcija, železa, mangana in cinka.
Dodano vrednost pa mu dajejo fenolne
spojine, saj imajo le-te vlogo antioksidantov.
Uživanje cvetnega prahu priporočamo ljudem v vseh starostnih obdobjih.
Vključujete ga lahko tudi v prehrano otrok od prvega leta starosti naprej. Energijska vrednost cvetnega prahu je nizka,
zato ga lahko uživamo tudi pri nizkoenergijski prehrani in v prehrani sladkornih bolnikov. Primeren je tudi za vegetarijance. Alergijske reakcije pri uživanju
cvetnega prahu so sicer redke, vendar
priporočamo, da cvetni prah začnete
uživati v manjših količinah (par grudic) in
vsak dan količino povečujete do željene. Na takšen način preverite, da niste
nanj morebiti alergični.
Če uživate samostojno posušen cvetni
prah osmukanec, ga čim dlje žvečite oz.

dobro mehansko zdrobite z zobmi. Priporočamo tudi namakanje pred uživanjem. Posušen cvetni prah osmukanec
namočite v tekočino vsaj 2–3 ure pred
uživanjem, pri svežem pa je dovolj pol
ure prej. Z mletjem ali namakanjem dosežete, da se hranila, ki jih cvetni prah
vsebuje, lažje sprostijo, kar privede do
večje in lažje absorbcije in dosegljivosti
hranil našemu organizmu.
Uživamo ga lahko skozi celo leto ali
večkrat na leto s prekinitvami, neprekinjeno pa najmanj od enega do treh mesecev. Pri uživanju cvetnega prahu ni
možno predoziranje. Kljub temu pa kot
dodatek v vsakodnevni prehrani priporočamo od 20 do 40 g (cca. 1–2 jedilni
žlici) cvetnega prahu za odraslo osebo.

Pripravite si odličen napitek
z dodatkom cvetnega prahu
1 jedilna žlica svežega cvetnega prahu
1 čajna žlička medu
3 dcl vode
Sveže stisnjen sok pomaranče/grenivke/limone
Cvetni prah lahko dodate tudi različnim
živilom. Uživate ga lahko v kombinaciji
z mlečnimi izdelki (jogurt, kefir, mleko…), sadjem (banane, hruške, marelice, jabolka, kaki …), dodate ga lahko
v sadne in zelenjavne napitke, čaje, ga
primešate različnim vrstam medu ali
medeni raztopini. Dodate ga lahko tudi
kosmičem, pšeničnim kalčkom ali z njim
enostavno posujete kakšno sladico, kot
so to sirovi štruklji, različni pudingi, palačinke, carski praženec ali sladoled.
Uživajte cvetni prah iz okolja, v katerem
živite.
Dr. Nataša Lilek,
svetovalka za zagotavljanje varne hrane
Foto: arhiv Čebelarske zveze Slovenije
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Izdelovanje rož iz papirja
Čeprav so bile nekoč zime veliko bolj zasnežene ter mrzle, si
po letošnji suhi zimi želimo, da bi čim prej prišla pomlad, ki
nam bo prinesla več sonca, daljše dneve in uživanje v naravi.
Pri stanovalcih Doma je vedno veliko zanimanje za izdelovanje rož iz barvnega papirja, pa tudi cvetlic iz krep papirja.
Tokrat smo se odločili, da letošnjo zimo preženemo z izdelovanjem pomladnega cvetja iz barvnega papirja. Naš navdih
je bil Sv. Valentin, ki ima ključ do korenin. Odločili smo se, da
bomo izdelovali cvetove pomladne cvetoče jablane, češnje in
marelice. Ker smo imeli na razpolago več barv papirja, smo si
omislili še cvetoče veje v ostalih možnih barvah.

Idejo, kako v decembru, ko nas obiščejo trije dobri možje, malce
razveseliti družinice in otroke iz naših Štor, smo kljub koronskim
omejitvam izpeljale odlično. S pomočjo družbe Petrol d. d. OVO
ZDS Štore (Petrol Energetika) in njihovih zaposlenih smo zbrali
ogromno različnih igrač. Vsak po svoje so prispevali tudi gospod
Simon Kroflič ter gospe Valburga Orehovac, Zvonka Anderluh in
Lidija Šuhel, da so bili skrbno pripravljeni paketki in slaščice
zanimivi za oko in tudi vzdušje ob pričakovanju in odpiranju je
bilo neprecenljivo. Pripravljenih je bilo 20 paketkov za družinice
iz vseh zaselkov našega kraja, Miklavž pa jih je naročil za vse
pridne otroke iz Štor. Veselje in zadovoljstvo ob razdeljevanju
je bilo nepopisno pri vseh vpletenih, največ pa odtehtajo otroški
nasmehi in njihovo veselje.
Verica Štante

V ustvarjalni delavnici smo naredili čudovite cvetoče vejice,
ki so bile plod spretnih prstov varovancev Doma. V delavnici
je bilo veselo, saj so stanovalci med seboj sodelovali, se pogovarjali o pomladi in se končno po petem valu korone malo
več družili.
Snežana Kuraj
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Skupna pot – sinodalnost

Po dveh letih redkih srečanj in druženj se počasi vračamo v
bolj normalno vzdušje. Upamo, da ne le za čas toplih pomladnih in poletnih dni, ampak za trajno. Poleg obolelosti telesa
je korona mnoge prizadela tudi na socialnem in družbenem
področju, odtujila naše odnose in v marsičem spremenila navade in odnose med ljudmi. Človek je pač socialno bitje in
prav tako, ali pa še bolj kot hrano in streho nad glavo, potrebuje človeško bližino; ob drugem raste in odkriva vrednost
življenja in odnosov.
Tudi vera ima v tem zelo močno vlogo, še zlasti krščanstvo.
S krstom vstopimo v Cerkev, v občestvo, v odnos z drugimi
in tudi v osebni odnos z Bogom preko bogoslužja in zakramentov. Že sama beseda »Cerkev« (latinsko: ekklesia) pomeni »skupaj sklicano ljudstvo«, torej občestvo, ki ga povezuje
vera v Boga in kjer člani niso le slučajno zbrani posamezniki,
ampak skupnost, ki jo povezujejo vera v Troedinega Boga,
upanje in ljubezen, torej dobrohotni odnos do bližnjih. Zato
kristjan ne more biti nek samotar, posameznik, ki sam veruje
in se odmika od skupnosti vernih. Osebni odnos z Bogom ga
notranje pridruži množici vernikov, zunanje sodelovanje v bogoslužju in delu pa ga naredi dejavno navzočega v skupnosti. Dalj časa trajajoča odsotnost od bogoslužja in skupnosti
kristjanu šibi vero in ga tudi notranje oddaljuje od občestva v
njegovem okolju. Zato sta pretekli dve leti zapustili tudi pešanje vere pri mnogih in dejansko odtujenosti od občestva. Dva
največja praznika sta bila tako prvič v dvatisočletni zgodovini krščanstva omejena le na družinsko okolje: velika noč kar
dvakrat: leta 2020 in 21, božič pa v letu 2020. Spremljanje
bogoslužja preko televizije in drugih elektronskih medijev je
bilo sicer dobrodošlo v teh razmerah, a ni moglo nadomestiti
osebnih srečanj. Hvala Bogu se zdaj te omejitve sproščajo
in lepo vabim, da se vračate k bogoslužju v živo in drugim
dejavnostim Cerkve.
Papež Frančišek je katoličane vsega sveta povabil, da bi v le-

tih 2021-23 namenili več pozornosti in sodelovanja v cerkvenih skupnostih in v širšem sodelovanju z ljudmi svojega časa
in okolja. V zadnjih letih je bilo od papežev spodbujenih že več
sinod, največ v okviru posameznih škofij tako po svetu kot
tudi pri nas. Namenjene so reševanju pomembnih vprašanj
sodobnega sveta (družina, mladi, posamezna teološka in duhovna vprašanja), tokrat pa naj bi se ustavili prav ob odnosu
med verniki, v manjših in večjih občestvih, pa tudi v Cerkvi kot
taki, da bi znova odkrivali, poživljali bratsko skupnost v župniji
ali manjših skupinah, ki jih poveže vera. V zadnjih letih smo se
v naših župnijah postarali, se odtujili, postali hladni potrošniki,
mnogi le iskalci zakramentov za svoje otroke, vera v srcih pa
je pešala. Izgubili smo misijonarski naboj in usiha živost, ki je
je bilo pred desetletji kljub političnemu nasprotovanju, veliko.
Koronakriza je pokazala šibkost sodobnih odnosov in še okrepila odtujevanje in zapiranje v ozki krog. Papež Frančišek je
v tem času prinesel novo spodbudo z idejo o sinodalnosti,
torej o skupni poti, o novi spodbudi k sodelovanju in soodgovornosti za sedanjost in prihodnost Cerkve in družbe. V
tem duhu po naših župnijah poživljamo dialog, skupno iskanje možnosti in pozornost do šibkih, obrobnih in nemočnih.
Cerkev se ne sme zadovoljiti z malimi skupnostmi, ki bi formalno nadaljevale tradicijo naših staršev in starih staršev,
ampak mora prinašati novo življenje, vrednote in odgovornost v naš čas, saj je odrešenje namenjeno vsem ljudem in
vsem časom.

S sinodo papež Frančišek vabi vso Cerkev k razmisleku
o temi, ki je odločilnega pomena za njeno življenje in poslanstvo: »Ravno pot sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od
Cerkve tretjega tisočletja. To je dar in naloga: s skupno hojo
in skupnim premišljevanjem o opravljeni poti bo Cerkev lahko
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po lastni izkušnji spoznala, kateri procesi ji lahko pomagajo
živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu.«
Papeževi pobudi želimo prisluhniti tudi po naših župnijah.
V tem duhu vse krščene lepo vabimo k skupni poti, da poživimo v srcu vero, da se začnemo spet bolj poslušati, sodelovati in hoditi skupno pot. Pomislimo, kaj nam (še) pomeni
vera, zakaj peša obisk bogoslužja in sodelovanje v župnijah.

Pogosto za to ni pravega razloga, le počasi smo drseli v odtujenost Bogu in Cerkvi. S svetim krstom smo prejeli milost
in tudi nalogo, da ne zanemarimo božjih darov in skupnosti.
Skušajmo to poživiti in hoditi po skupni poti, tako kot ponazarja simbol sinodalnosti. Poslušanje in sodelovanje naj dobi
konkretno obliko tudi v naši župniji. Dobrodošle tudi vaše pobude in predlogi za to.

Z Gospodom skozi Veliki teden...
»Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od
vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal
od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali.« (1Kor 15, 17-20«)
V letošnji postni čas smo vstopili s posebnim razpoloženjem
prizadetosti in strahu. Le nekaj dni prej je svet pretresla novica, da so Rusi napadli samostojno sosednjo državo Ukrajino.
Poročila in slike kažejo žalostne posledice, neizmerno trpljenje
tamkajšnjih ljudi, (ko to pišem že) poldrugi milijon beguncev, ki
so morali zapustiti svoj dom in najdražje. Trpljenje nedolžnih
ljudi nas v postnem času še bolj povezuje z Jezusom in njegovim trpljenjem, pa tudi z mislijo o zmagi življenja, o končni
zmagi dobrega nad zlom in z upanjem na večno življenje. V
tem vzdušju še bolje razumemo Jezusovo povabilo k molitvi,
k delom odpuščanja in ljubezni, k delitvi materialnih in duhovnih dobrin in odrekanju svojim ugodnosti, da to služi drugim

v pomoč in nam v zveličanje. Skrivnost greha in odrešenja
še posebej doživljamo v Velikem tednu, od cvetne nedelje do
velike noči. Premišljevanje o skrivnosti zla, ki vedno znova bije
na plan, nas vodi k molitvi križevega pota in misli na trpljenje
v Ukrajini in drugod, nas dela solidarne s trpečimi, ki potrebujemo sočutje, solidarnost in pomoč.
Veliki teden od Cvetne nedelje do Velike noči je za kristjane
res velik in svet, saj ob trpečem Kristusu odkrivamo odrešujočo moč trpljenja in v njegovem vstajenju ob veliki noči
praznujemo zmago Boga, Vstajenja, Življenja. Vabim vas k
lepemu obhajanju teh svetih dni že doma in seveda tudi pri
bogoslužju v cerkvi, da tako tudi osebno začutimo težo greha in trpljenja ter doživimo radost vstajenja in upanja. Za to
spoznanje in doživetje pa ne bo dovolj le jesti blagoslovljeno
šunko, ampak bo treba z Jezusom tudi skozi post, samoto,
molitev, odpoved in trpljenje, vse do radosti vstajenja.
Blagoslovljene velikonočne praznike vam želimo
vaši duhovniki
Miha Herman, Stanko Gajšek in dr. Vinko Kraljič
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Obisk župana v
domovih za starejše
V božično-novoletnem času župan občine Štore skupaj s
predstavnikom Društva upokojencev obišče občane Štor, ki
bivajo v Domu starejših v Celju, Šentjurju in Štorah. Božične
zvezde, ki jih prinese župan, in darila Društva upokojencev
popestrijo predpraznične dni. Darila prejmejo vsi občani Štor,
ne glede na to, ali so člani društva. Pred korono smo vsem
osebno zaželeli zdravja, lani pa smo bili primorani, da naše
želje in darila posreduje osebje Doma.
Ko pristaneš na poslednji postaji, ti veliko pomeni, da se te
še kdo poleg svojcev spomni vsaj za velike praznike. Kljub
osnovni preskrbi je tudi v domovih za starejše prisotna osa-

mljenost, posebno za vse tiste, ki jim je postelja celodnevna
družba. In tu smo prostovoljci, ki se v Domu ustavimo, takrat
ko nam je to dovoljeno, in z njimi spregovorimo kakšno spodbudno besedo.
Župan tudi čez vse leto obiskuje občane, ki praznujejo visoki
jubilej, to je 80, 90 ali 100 let. Vse tiste, ki so člani društva,
obišče z županom predsednica društva, tiste pa, ki niso člani,
pa koordinator programa Starejši za starejše. Obisk opravimo, če je le mogoče, prav na rojstni dan slavljenca. Hvaležnost in včasih tudi solze nas naredijo zadovoljne, da opravimo nekaj, kar seže do srca.
Ivanka Tofant

Župan na obisku pri jubilantih

Elizabeta Marija Trupej, 80 let

Jože Gajšek, 90 let

Jožica Krajnc, 80 let
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Zakon ekonomije in zakon ljubezni
Ko danes stojimo na pragu novega
obdobja, lahko z zaupanjem gledamo,
kako med ljudi prihaja doslej skrbno varovan nauk – nauk večne modrosti ali
uvod v duhovno dediščino človeštva.
Ko ga bomo ljudje sprejeli in razumeli,
bo še bolj razjasnil skrivnosti vesolja in
naravo človeškega bivanja.
Če bi obvladali umetnost življenja, bi
našli srečo, ki jo vede ali nevede išče
vsak človek. Česa še ne znamo, kje
ravnamo narobe, kaj lahko spremenimo, da bi se temu približali? Za boljše
razumevanje vam bom danes spregovorila o zakonu ekonomije in duhovnem zakonu ljubezni.
Bistvo zakona ekonomije je porabiti čim
manj energije – po liniji najmanjšega odpora. Zakon ekonomije se kaže:
• na fizični ravni v tekmovalnosti (po
moči, po denarju, v športnem tekmovanju, v ekonomiji, tržnem gospodarstvu….),
• na čustveni ravni se kaže s čim manj
energije doseči čim večji užitek,
• na mentalni ravni, ko se naše misli
bojujejo (smo raztreseni, razpršeni,
nismo fokusirani),
• na osebnostni ravni se kaže kot
oportunizem – prilagodljivost, kar
pomeni, da nimamo hrbtenice, da
gremo tja, kamor piha veter, ravnamo sebično, se čutimo ločenega od
drugih. Sebičnost je glavni vzrok, da
je svet takšen, kot je.
Zakon ekonomije ni negativen, temveč
je naša uporaba zakona slaba. Zakon
ekonomije pove, da je treba v svetu
materije delati tako, da bo čim manj trenja in čim manjša poraba energije.
Zakon ekonomije mora biti prežet z univerzalno zavestjo, prežet z zakonom
ljubezni.

Zakon duhovne ljubezni
ali zakon univerzalne enosti
Osebna zavest in osebna ljubezen se
razlikujeta od univerzalne. Univerzalna
zavest ne pozna meja, je vseprisotna,
vseobsegajoča, vseobjemajoča in ker
vse objema, se imenuje duhovna lju46

bezen. Ker je ta zavest vsepovsod prisotna in vse ve, je tudi modra. Mi kot
otroci univerzalne zavesti smo nosilci
ljubezni in modrosti. Zavest vse povezuje, vzpostavlja ravnovesje – vlada
pravičnost. Univerzum pozna namen,
ima notranji uvid v evolucijo stvarstva
in po drugi strani je obrnjen navzven in
tukaj nastanejo težave pri izvajanju tega
načrta ljubezni in modrosti. Univerzum
je polje čiste zavesti, je vidik univerzalne enosti, je ocean - morje čiste luči
– to je ocean (nauk) večne modrosti. Iz
tega oceana črpajo mojstri modrosti,
vedenje in spoznanje, kajti v tem notranjem svetu, svetu čiste zavesti, je doma
modrost. To je svet duha, to je ocean
večne modrosti – to je univerzum. Ta
ocean oživlja vse, kar obstaja. Vse, o
čemer pišem, ni povezano z nobeno
religijo, to presega meje religije.
Zakon duhovne ljubezni se mora izraziti na planetu: to je pot evolucije. V
tem svetu se naučimo izražati kvaliteto
duhovne ljubezni: spoštovati naravo,
da nismo sebični, ne doživljamo sebe
kot nekaj ločenega, tolerantnost, globoko razumevanje, sočutje, celovitost,
vzpostavljanje ravnovesja, pravičnost,
požrtvovalnost – razumeti druge, delati
dobro……
Zakon duhovne ljubezni celi rane razkola, vzpostavlja ravnovesje, ima moč ce-

ljenja (znotraj nas in na planetu), meditacija ter služenje sta temelj za izražanje
duhovne ljubezni.
Vsi moramo postati heroji, pogumni in
pripravljeni na avanturo. Od tega trenutka naprej se začnemo pripravljati na
to vlogo. V sebi imamo namreč veliko
lepih lastnosti, predvsem pa spodbujajmo prijateljstvo, pravičnost, sočutje in
ljubezen, kajti življenje je podobno plezanju na goro.
Bolj ko napredujemo, na več pasti bomo
naleteli. Pot, ki vodi naprej, je osvetljena
z enim samim ognjem – ognjem poguma, ki gori v srcu. Bolj ko si upamo, več
bomo dosegli, bolj ko se bojimo, bolj bo
usihala svetloba.
Če želite vsaj malce spremeniti pogled
na svoje življenje, sodelovati pri svojem osebnem razvoju, razvoju našega
planeta, graditi pravilne medčloveške
odnose, udejanjati zakon ljubezni, vas
vabimo, da se pridružite Društvu
upokojencev Štore in programu
Starejši za starejše. Pokličite nas na
štev.: 03 5770 111 in 070 620 585 ali
nas obiščete vsak torek od 8. do 12.
ure. Skupaj bomo spoznavali, kako
izgleda ljubezen.
Mira Iskrač
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Materinski dan
Materinski dan je tisti praznik, ko hitimo po vseh cvetličarnah in se sprašujemo, katere rože že obožuje moja mami.
Ja, rože so, vsaj v Sloveniji, še vedno prve na spisku daril za
materinski dan.
Vsi poznamo tisti Pavčkov rek: »Mama je ena sama, dana
za srečo in za veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje.«
Zato je poklon njej, ki nas je rodila in vzgojila, vreden toliko, kot je sončni žarek na najbolj topel poletni dan. Vez med
mamo in otrokom je prav zagotovo posebna, zato je povsem
na mestu, da jo primerno proslavimo.
V Sloveniji mame praznujemo 25. marca, na isti dan kot Marijino oznanjenje. Pravijo, da smo ga povzeli iz Amerike, uradno
naj bi se praznovanje tega neformalnega praznika začelo leta
1910. Pri nas je bil praznik mater sicer ukinjen po drugi svetovni vojni zaradi dneva žena 8. marca, dandanes pa praznujemo oba praznika. Drugod po svetu se datumi razlikujejo,
največ držav pa ga praznuje drugo nedeljo v maju.

Zdi se, da ni bolj prazničnega meseca od marca. Kot bi
pomlad prebudila v nas potrebo po izkazovanju ljubezni in
spoštovanja: dan žena, dan mučenikov, gregorjevo, začetek
pomladi, materinski dan. Joj, toliko priložnosti, da delimo ljubezen in damo vedeti nekomu, kako pomemben del našega
življenja je.
Cvetka Šuster

Društvo upokojencev
povezovalna nit starejših
V Društvu upokojencev so kljub koroni naše člane obiskovali vse leto naši poverjeniki z društvenimi Novicami. Res je,
da je zgibanka večkrat bila oddana kar v poštni nabiralnik,
ampak bili smo povezani, pa čeprav preko napisanega. Več
truda smo vložili prostovoljci, ki smo s paketi Banke hrane in
z izredno delitvijo Rdečega križa s polnimi vrečkami opravljali
obiske. Tu pa je bil prisoten stik, pa čeprav na razdalji kakega
metra. Imeli smo srečo, da po obiskih nismo zabeležili nobene okužbe. V društvu imamo 38 prostovoljcev, ki so v večini
tudi v vlogi poverjenika. Starejši neradi povedo stvari, ki jih
težijo, a tistim, ki jih večkrat obiščejo, se lažje zaupajo. Smo

neka povezovalna nit med
zunanjim dogajanjem in
osamljenimi. Osamljenost
je lahko zelo nevarna, lahko te zasvoji in lahko toneš
vedno globlje v samoto. Tu
pa smo mi, prostovoljci, ki
pridemo na obisk, pa če
tudi nam NIJZ to odsvetuje.
Sicer pa se v društvu ves
čas nekaj dogaja. V mesecu februarju smo s pomočjo Občine prenovili
notranjost društvenih prostorov. V društvu je sedaj prijetno
na oko, mi pa se trudimo, da vsakega, ki pride med nas, z
veseljem sprejmemo. V mesecu aprilu pripravljamo srečanje
upokojencev na tak način, kot smo ga bili vajeni v preteklosti.
Močno upamo, da bodo zdravstvene razmere to dopuščale
in da se srečamo ter se ob glasbi sprostimo, saj to vsi močno
pogrešamo.
Pridružite se nam in bodite z nami.
Ivanka Tofant
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Decembrski utrinki
V pričakovanju prihoda dobrih mož in daril, ki jih prinesejo, so
se kompolski palčki z vso vnemo lotili izdelovanja okraskov,
učenja pesmic in plesov. Vsi in vsak posebej so se zelo trudili,
saj so vedeli, da bodo za vložen trud bogato poplačani, ko jih
bo pod praznično okrašeno smrečico pričakalo darilo. Otroci
so pripravili izjemen nastop, ki smo ga vzgojiteljice posnele in
poslale staršem.
Ker je december mesec praznovanj, smo seveda pekli medenjake in druge dobrote ter se z njimi sladkali na petkovih
čajankah ob skodelici vročega čaja.
Vrhunec decembrskega vzdušja je predstavljal obisk Božička, s katerim smo zaplesali in zapeli v pravljični deželi ter se
prepustili čarobnosti trenutka. Ob odhodu je Božiček otroke
razveselil s slastnimi bonboni.
Ana Kupec, Danijela Bertoncelj,
Karmen G. Žgank in Urška Krašovec
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Pravljična noč v Štorah

Življenje palčkov je zelo skrivnostno in otrokom zanimivo. Še
večje zanimanje pa je v otrocih zbudilo pismo, ki so ga poslali
palčki in nas povabili na nočno raziskovanje njihovega gozda.
Poleg pisma smo poiskali zemljevid, ki nas je ponoči vodil do
gozda. Palčkom smo pripravili sladko presenečenje in vanj
dodali skrivnostno sestavino, ki so nam jo poslali. Obljubili so
nam, da bodo odšli do babice Zime, ki nam bo zvečer nasula
malo snega. Ob tihem padanju snega, z glasnim prepevanjem in svetilko v rokah smo iskali skrivnostno škatlo v bližnjem gozdu. Palčki so nam podarili zeliščni čaj, ki so ga celo
leto nabirali in sušili. Pogrel nas je ob prihodu nazaj v vrtec.
Gorski palčki so nam izklesali čarobne kamenčke, ki jih položimo zvečer pod blazino in nam prinašajo lepe sanje. Podarili
pa so nam tudi Veliko knjigo o škratih, s pomočjo katere smo
spoznavali življenje palčkov. Pred spanjem smo se zabavali v
disku in si ogledali risanko Palček David. Polni novih vtisov in
prijetno utrujeni smo zaspali in čakali, da kamenčki pokažejo
svojo moč.
Magda Romih, Igor Pavlović,
Klavdija Berglez in Mihaela Jelenc
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Skrb za ptice

Zima je čas, ko je potrebno posebno skrb nameniti tudi
pticam. Ptice so naše vsakodnevne spremljevalke na
vrtčevskem igrišču, saj jih skozi okno že zjutraj opazujemo
pri iskanju hrane. Temno rdeči palčki iz vrtca Lipa največkrat
opazimo vrane, golobe, vrabčke in siničke. Ptice, ki so nam
najbližje, smo si ogledali na fotografijah, izrezali smo jih iz revij in naredili plakat, posnemali smo njihovo oglašanje. Preko
gledališča kamišibaj smo brali slikovne uganke in se naučili nove deklamacije in pesmice o pticah. V zimskih mesecih
smo otrokom preko različnih aktivnosti približali skrb za okolje
in živa bitja. Iz odpadnega materiala smo ustvarili krmilnice,
ki smo jih odnesli domov, da smo tudi doma lahko poskrbeli
za lačne ptičke. Odpadle storže smo namazali z arašidovim
maslom in jih posuli z različnimi semeni. Pogačice smo obesili na največje drevo vrtčevskega igrišča. Poleg pogač pa
imamo tudi veliko ptičjo hišico, v katero smo prinašali hrano.

Spoznali smo, da poleg krmljenja pomagamo pticam tako,
da ne uničujemo njihovega življenjskega okolja. Kljub temu,
da tema o pticah spada pod področje narave, smo aktivnosti povezali z vsemi področji kurikula (jezikom, matematiko,
družbo, umetnostjo in gibanjem). Otroci so aktivno sodelovali
in se vključevali v aktivnosti, saj jim je bila tema zelo blizu.
Skoraj vsi otroci prepoznajo posamezne ptice, ki jih še vedno
vsakodnevno opazujemo.
Mihela Jelenc in Igor Pavlović
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Sprehod v slikarskih čevljih
Umetnost v vrtcu Lipa Štore

Umetnost v vrtcu pogosto srečamo kot dopolnilno dejavnost,
saj je s svojo vsakodnevno prisotnostjo pogosto način komunikacije otroka z okolico in posledično tako način otrokovega
izražanja. Ker pa je umetnost več kot le vsakodnevno poseganje po barvicah in flomastrih, smo se področja umetnosti v
skupini Svetlo zeleni palček dotaknili preko vživljanja v vlogo
umetnika. Otroci so spoznavali poklic umetnika, kaj umetniki
počnejo in kako lahko tudi sami stopimo v umetnikove čevlje
in ustvarimo umetnino. Otroci so se preizkusili v slikanju avtoportreta, zaradi česa je tekom procesa dozorela otroška risba
ob upodabljanju motiva človeka: otroci so postali pozorni na
podrobnosti in jih vključevali v risanje in slikanje. Da bi avtoportret razkril njegovega umetnika, so otroci pri risanju uporabljali ogledalo in se z upodabljanjem podrobnosti, kot so
obrazne posebnosti, znamenja, … skušali čim bolj natančno
narisati. Svet umetnosti nas je popeljal tudi v svet besed, kjer
so se otroci naučili deklamacijo Ne rišem krompirjev avtorice
Barbare Gregorič Gorenc.
Področje umetnosti smo v oddelku Svetlo zeleni palček povezali tudi s projektom EKO vrtec in se lotili izdelovanja skupne-

ga umetniškega dela z uporabo odpadnih zamaškov. Otroci
so najprej zamaške razvrstili po barvah, nato pa z lepljenjem
le-teh ustvarili EKO lepljenko, ki bo krasila eno izmed sten
našega vrtca. Ker nam je kar nekaj zamaškov ostalo, smo jih
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porabili za izdelavo družabno-didaktične igre, katere cilj je, da
igralec z metanjem kocke zapolni čim več pravilnih barvnih
zaporedij zamaškov na igralni plošči.
Na področju umetnosti se otroški estetski okus še razvija,
zato se nam zdi pomembno, da otroke izpostavimo tudi kakovostnim umetniškim delom. Otroci so spoznali umetniško
delo katalonskega slikarja Joana Mirója z naslovom Sun eater, 1955, ki so ga zelo uspešno tudi samostojno reproducirali. Vzgojno-izobraževalno temo V slikarskih čevljih smo zaključili z obiskom lokalne umetnice Ajde Rožej, ki nam je krasno
predstavila področje mešanja barv, različen likovni material in
nam predstavila tehniko slikanja z gobico. Otroci so slikali z
uporabo gobice na čisto pravo slikarsko platno in skupaj tako
ustvarili spontano umetniško delo, ki ga bomo prav tako izobesili v prostorih našega vrtca.
Katja Krevh in Ditka Rednak

Spremljali smo zimske
olimpijske igre v Pekingu
V letošnjem šolskem letu je naša prednostna naloga tudi gibanje. V skupini Vijolični palček smo si zastavili cilj, da bomo
vsak mesec izpostavili eno motorično sposobnost, ki jo bodo
otroci vadili skupaj s svojimi starši ob odhodu iz vrtca. Z izvajanjem nalog smo pričeli v mesecu oktobru. Meseca februarja, pred pričetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu, smo
izpostavili motorično sposobnost koordinacijo. Ob zastavljenem poligonu smo na tablo napisali, da izbiramo športnike
za olimpijske igre. V igralnici smo si uredili OLIMPIJSKI KOTIČEK, izdelali olimpijske kroge, zlate medalje, si ogledovali
fotografije zimskih športov in naših športnikov, ki so dosegli
odličja. Ker so olimpijske igre sovpadale z našim kulturnim
praznikom, smo si ob prejemu medalje na tekmovanju zavrteli
našo Zdravljico, otroci so na fotografiji spoznavali slovensko
zastavo in Franceta Prešerna, ki so ga poimenovali kar »dedi
Franci«.
Karmen Gorjup Žgank in Urška Krašovec
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Vrtec na smučeh

Najstarejši otroci vrtca Lipa so komaj čakali teden od 14. 2.
do 18. 2., saj smo načrtovali smučarski tečaj na Celjski koči.
Kljub skrbem, da bodo temperature previsoke, snega pa premalo, je bil strah odveč, saj so se na Celjski koči izjemno potrudili in pripravili odlične pogoje, ki so nam služili ves teden.
Polni pričakovanj smo se z avtobusom odpeljali proti Celjski
koči. Za nekatere otroke je bilo to prvo srečanje s smučmi,
nekaj otrok pa je bilo na smučeh že zelo spretnih in hitrih.
Otroci so z izkušenimi učitelji Alpske šole spoznavali osnove
smučanja na varen in igriv
način. Prvi dan so otroci
spoznali opremo in prilagajanje nanjo.

smučarski tečaj opravilo 36 otrok. Nasmeh na obrazih otrok
je bil vsak dan večji in vsak dan so komaj čakali prihod avtobusa. V petek so bili otroci za svoj trud poplačani z medaljo
okoli vratu, ki so jo ponosno odnesli domov.
Ana Kupec, Lavra Prosenak, Igor Pavlović,
Klavdija Berglez in Mihaela Jelenc

Drseli so po eni smučki, se
naučili vstajati po padcu,
usvajali hojo v hrib, vožnjo
po traku, drsenje navzdol,
prehajanje iz visoke v nizko prežo in ustavljanje. Otroci, ki so bili z osnovami
že seznanjeni, so se učili
pravilne tehnike smučanja
in izvajali zanimive vaje, ki
k temu pripomorejo, in bili
že drugi dan na vlečnici in
na najdaljši progi. Otroci so
nova znanja in spretnosti
zelo hitro usvajali in vsi zelo
napredovali. Uspešno je
53

U TR INK I IZ O SN O VN E ŠO LE I N V R T CA

Pletemo prijateljske vezi po Sloveniji
Otroci vrtca Lipa, Rdeči in Temno rdeči palčki, tudi v tem šolskem letu sodelujemo v mednarodnem projektu »Pomahajmo v svet«.
Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko
video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek smo namenili predvsem
spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko
pokažejo, kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem
okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd.
Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih
dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do
tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem
bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen.
Rdeči palčki smo homogena skupina, stari od 5 do 6 let.
Skupina šteje 22 otrok. V projektu »Pomahajmo v svet« sodelujemo že sedmo leto. Do sedaj smo mahali dvakrat v Litvo, eno leto na Švedsko, po Sloveniji pa smo mahali v Idrijo,
Koper in v Gornjo Radgono. To leto ponovno mahamo po
Sloveniji in sicer v oddelek predšolskih otrok v vrtec Čeršak
pri OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, skupina Pedenjpedi.
Temno rdeči palčki so prav tako v projektu že drugo leto zapored. Do sedaj so mahali v vrtec Tolmin, to leto pa prijateljujejo z vrtcem Miškolin iz Ljubljane. Gre za oddelek prilagojenega programa za otroke z motnjami avtističnega spektra
in težavami v razvoju. V skupini Medvedki je šest otrok in trije
strokovni delavci.
Prijateljstvo je naše največje bogastvo, cenimo ga!
Prijazen pomah!
Klavdija Berglez in Mihela Jelenc
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Šola v naravi na Vojskem
Vse dni bivanja smo imeli sončno zimsko vreme. Letošnja
hladna zima je omogočila, da je bilo dovolj snega za smuko
na vaškem smučišču. Učitelji športne vzgoje so nam pokazali
vaje za izboljšanje tehnike smučanja. Na koncu smo se učenci udarili v pravi smučarski tekmi.
Poleg smučanja smo spoznavali naravo, reševali kvize, imeli
orientacijski pohod. Pet dni šole v naravi mi je minilo zelo hitro, tako da niti nisem pogrešal svojih domačih, kot sem sprva
mislil. Kljub vsemu pa smo se vsi radi vrnili domov pred šolo,
kjer so nas pričakali naši starši.
Matevž Vrbovšek, 4. a

V ponedeljek, 21. 2. 2022, smo se učenci 4. a in 4. b OŠ
Štore zbrali pred šolo. Veselili smo se začetka šole v naravi,
še posebej zato, ker smo s sabo nesli smuči. Ko je pripeljal
avtobus, smo se z učiteljicami odpravili na Vojsko. Vojsko je
razloženo naselje v občini Idrija. Leži na kraški planoti dobrih
1000 m nad morjem in je najvišje ležeča slovenska vas. Bivali
smo v domu šolskih in obšolskih dejavnosti. Dom je bil dobro
urejen. Še posebej so mi bile zanimive živali, za katere skrbijo
v domu. Videl sem legvana, želvo rdečevratko, koruzno kačo,
katero smo lahko prijeli in si jo dali za vrat.
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Šola v naravi za petošolce na
Debelem rtiču
7. marca smo se petošolci poslovili od svojih staršev in se odpeljali
v šolo v naravi. Na avtobusu je kar
prekipevalo od navdušenja. Po dolgi vožnji smo se ustavili na počivališču Lom, kjer smo pojedli malico.
Šli smo še na stranišče in nadaljevali pot proti Piranu.
Sprehodili smo se po ozkih piranskih ulicah, si ogledali Tartinijev
trg, se fotografirali pri njem in se
povzpeli še do cerkve sv. Jurija.
Na žalost je bil akvarij zaprt, a nam
je jata delfinov naredila čudovito
predstavo kar v morju. Na školjčišču v Ankaranu smo si nabrali
nekaj školjk za spomin.
Do našega začasnega doma na
Debelem rtiču nas je ločilo le še
nekaj minut. Hura, prispeli smo! Dan je minil v pospravljanju
stvari v sobah, ogledu okolice in parka ter testiranju plavanja.
V naslednjih dneh smo plavali, hodili na sprehode, opazovali obalni pas in se naučili ločevati klobučnjake od meduz. V
mediteranskem parku smo se pomerili v lovu na zaklad, preizkusili smo se v lokostrelstvu, na igrišču smo igrali športne
igre, spoznali smo domače in tujerodne rastlinske vrste. Ob
večerih ni manjkalo iger, smeha in zabave.
Teden je hitro minil. V četrtek zvečer se je vsaka soba predstavila s svojo točko. Najbolj skrbne učence smo nagradili za
najlepše pospravljene sobe.

ŠOLA V NARAVI
Petošolci šli smo na Obalo, kjer se pelo bo in plesalo.
Debeli rtič je postal naš dom, na lovu za zakladom dobili
smo bonbon.
S pomola gledali smo morje, to ogromno ogledalo, ki se
širi v obzorje.
Videli smo delfine, te morske živalice so res fine.
Vreme bilo je čudovito, večerno nebo pa še bolj barvito.
Hvala učiteljicam za to potovanje, ki nam je vsem izpolnilo
sanje.
Učenke 5. A

Naslednje jutro smo spakirali še zadnje stvari, v bazenu pokazali, koliko smo se naučili, pojedli še zadnji obrok tukaj, sedli
na avtobus in se odpeljali proti domu.
Pot smo si krajšali s pogovorom in počitkom. V Štorah smo
vsi veseli objeli svoje starše.
Po mnenju večine lahko na vprašanje, kako smo se imeli v
šoli v naravi, odgovorimo z eno besedo: »SUPER!«
Neža Vouk, Sara Gajšek, Lara Jelenc in Zoja Fajs, 5. A
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Vinogradniki društva Polič Štore
vabimo vse negovalce dobre
žlahtne kapljice k sodelovanju na

OCENJEVANJE
VIN
Zbiranje vzorcev vin bo v četrtek,
24. 3. 2022, med 18. in 20. uro
pred kletjo društva v Kulturnem domu Štore.
Vzorci vin morajo biti v steklenicah po 0,75 ali 1 liter.
Vsak vzorec prinesite v treh steklenicah.
Cena za posamezni vzorec znaša
za člane društva 10 EUR,
za nečlane pa 12 EUR.
Samorodnic ne nosite.

Ocenjevanje vin bo potekalo naslednji dan,
v petek, 25. 3. 2022.
Kontaktna oseba za informacije o sodelovanju na
ocenjevanju vin je Primož Glavač (051 633 622).
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VABI K VPISU OTROK V VRTEC
za šolsko leto 2022/23
Vse starše predšolskih otrok obveščamo,
da bo potekal vpis v
V VRTEC LIPA in dislocirano enoto Kompole
od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022.
Na spletni strani Vrtca Lipa in OŠ Štore bo
od ponedeljka, 4. 4. 2022, dalje
odprta spletna prijavnica, preko katere bo potekal vpis
novincev.
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28. DIRKA PO SLOVENIJI

VABLJENI NA OGLED 28. DIRKE
PO SLOVENIJI
15.–19. JUNIJ 2022
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K O L E D A R DOGODKO V

marec 2022

V O BČI NI ŠTOR E 20 2 2
ORGANIZATOR PRIREDITVE

DOGODEK

KDAJ

KJE

KONTAKT

MAREC

KOPITNIK

Danica, Valter, Stane

ČETRTEK,
24. 3. 2022,
MED 18.00
IN 20.00

PRED KLETJO
DRUŠTVA V
Primož Glavač,
KULTURNEM DOMU 051 633 622
ŠTORE

NOGOMETNI KLUB KOVINAR

TEKME SELEKCIJE U 15
- TEKMOVALNE SEZONE
2021/22, MNZ CELJE

MAREC – JUNIJ
(OB PETKIH)

NOGOMETNI
STADION NA LIPI

Kaluža Primož, 041 340 678
Matjaž Štancar, 041 674 095

NOGOMETNI KLUB KOVINAR

TEKME SELEKCIJE U 11
- TEKMOVALNE SEZONE
2021/22, MNZ CELJE

MAREC – JUNIJ
(OB SOBOTAH)

NOGOMETNI
STADION NA LIPI

Kaluža Primož, 041 340 678
Matjaž Štancar, 041 674 095

NOGOMETNI KLUB KOVINAR

TEKME SELEKCIJE U 13
- TEKMOVALNE SEZONE
2021/22, MNZ CELJE

MAREC – JUNIJ
(OB NEDELJAH)

NOGOMETNI
STADION NA LIPI

Kaluža Primož, 041 340 678
Matjaž Štancar, 041 674 095

MENINA PLANINA

Betka Jelen

KOZOLEC PEČOVJE
- LAŠKA VAS

Valter, Mojca, Danica

MAREC
PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE

POHOD

ZBIRANJE VZORCEV VIN
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN
ZA SODELOVANJE NA
KLETARJEV POLIČ ŠTORE
OCENJEVANJU VIN

APRIL
PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE IN OSNOVNA POHOD
ŠOLA ŠTORE

APRIL

PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE, TURISTIČNO POHOD, DRUŽENJE V NARAVI,
APRIL
DRUŠTVO ŠTORE, OSNOVNA NABIRANJE ČEMAŽA
ŠOLA ŠTORE
NOGOMETNI KLUB KOVINAR

SREČANJA IN TURNIRJI
SELEKCIJ U7 IN U9 V OKVIRU
MNZ CELJE

APRIL –JUNIJ
(OB SOBOTAH)

NOGOMETNI
STADION NA LIPI

Kaluža Primož, 041 340 678
Matjaž Štancar, 041 674 095

GLASBENA ŠOLA CELJE –
DISLOCIRANA ENOTA ŠTORE

KONCERT – NASTOP
UČENCEV DISLOCIRANE
ENOTE ŠTORE

PETEK,
15. 4. 2022
OB 17.00

KULTURNI DOM
ŠTORE

Damjana Sevčnikar,
041 358 707

OBČINA ŠTORE

KRESOVANJE

SOBOTA,
30. 4. 2022

ŠPORTNI PARK LIPA

Občina Štore, 03/780 38 43
katarina.macek@store.si

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE KRESOVANJE

SOBOTA,
30. 4. 2022

DRUŠTVENI
PROSTORI GAJSKA
HOSTA - KOMPOLE

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak 031 228 276

BALINIŠČE NA LIPI

Drobne Bine, 031 685 483

BALINARSKA SEKCIJA
KOVINAR

APRILTEKME BALINARSKE LIGE MBL
JUNIJ (VSAK
KOZJANSKO
PONEDELJEK)
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K O L E D AR DO GODKO V
V O B ČI NI ŠTOR E 20 2 2
MAJ

62

PIHALNI ORKESTER ŠTORSKIH
PRVOMAJSKA BUDNICA
ŽELEZARJEV

NEDELJA,
1. 5. 2022

PO OBČINI ŠTORE

DRUŠTVO PIHALNA GODBA
SVETINA

PRVOMAJSKA BUDNICA

NEDELJA,
1. 5. 2022

PO VASI KRAJEVNE
Ivan Ulaga, 040 746 780
SKUPNOSTI SVETINA

OBČINA ŠTORE IN DOM NA
SVETINI

PRVOMAJSKI GOLAŽ

NEDELJA,
1. 5. 2022

DOM NA SVETINI

TRADICIONALNI POHOD PO
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE TURISTIČNI POTI OBČINE
ŠTORE

SOBOTA,
7. 5. 2022
OB 8.00

ŠTORE - KRIŽPOTAturisti@vstorah.si
SVETLI DOLMojca Korošec, 051 605 414
SVETINA

PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE IN OSNOVNA POHOD
ŠOLA ŠTORE

MAJ

PO TURISTIČNI POTI Valter, Žan, Mojca

SAVINJSKI MDO

POHOD

MAJ

PO POTI XIV.
DIVIZIJE

Stane

PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE IN OSNOVNA POHOD
ŠOLA ŠTORE

MAJ

POHORJE

Danica, Valter, Stane

KULTURNO DRUŠTVO 2000 LPZ ŠTORE

LETNI KONCERT

NEDELJA,
15. 5. 2022
OB 18.00

KULTURNI DOM
ŠTORE

Anton Rozman, 041 836 280

VETERANSKA IN ČASTNIŠKA
ORGANIZACIJA

16. PREDSTAVITEV
SLOVENSKE VOJSKE IN
POLICIJE

SOBOTA,
26. 5. 2022

ŠPORTNI PARK
ŠTORE

Srečko Križanec, 040/614-330

OBČINA ŠTORE

PRIREDITEV OB OBČINSKEM
PRAZNIKU S PODELITVIJO
PRIZNANJ

KONEC MESECA
MAJA

KULTURNI DOM
ŠTORE

Občina Štore, 03/780 38 43
katarina.macek@store.si

NOGOMETNI KLUB KOVINAR

SREČANJA – TEKME
VETERANI

JUNIJ – OKTOBER NOGOMETNI
(OB SREDAH)
STADION NA LIPI

Kaluža Primož, 041 340 678
Matjaž Štancar, 041 674 095

TENIS SEKCIJA KOVINAR

LIGA POSAMEZNIKOV

MAJ SEPTEMBER

TENIS IGRIŠČI
ŠTORE

Jure Franulič, 041 646 678,
Andrej Hrastnik, 031 392 844

TENIS SEKCIJA KOVINAR

LIGA PAROV

MAJ SEPTEMBER

TENIS IGRIŠČI
ŠTORE

Jure Franulič, 041 646 678,
Andrej Hrastnik, 031 392 844

Aljoša Jurkošek, 031 545 573

Občina Štore, 03/780 38 43
katarina.macek@store.si

K O L E D A R DO GODKO V
V O BČI NI ŠT OR E 20 2 2

marec 2022

TENIS SEKCIJA KOVINAR

ŠOLA TENISA ZA OTROKE

MAJ SEPTEMBER

TENIS IGRIŠČI
ŠTORE

Jure Franulič, 041 646 678,
Andrej Hrastnik, 031 392 844

TENIS SEKCIJA KOVINAR

ŠOLA TENISA ZA ODRASLE

MAJ SEPTEMBER

TENIS IGRIŠČI
ŠTORE

Jure Franulič, 041 646 678,
Andrej Hrastnik, 031 392 844

TENIS SEKCIJA KOVINAR

TEKMOVANJA V VETERANSKI
SOTELSKI TENIŠKI LIGI TK
ROGAŠKA SLATINA

MAJ SEPTEMBER

TENIS IGRIŠČI
ŠTORE

Jure Franulič, 041 646 678,
Andrej Hrastnik, 031 392 844

JUNIJ
PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE IN VRTEC
LIPA

POHOD

JUNIJ

LOKACIJA BO
ZNANA NAKNADNO

Ditka, Betka

BALINARSKA SEKCIJA
KOVINAR

TRADICIONALNI TURNIR OB
PRAZNIKU OBČINE ŠTORE

JUNIJ (PRVI
TEDEN)

BALINIŠČE NA LIPI

Marjan Fidler, 041 599 279

MNK SOKOLI ŠTORE

TRADICIONALNI TURNIR OB
PRAZNIKU OBČINE

JUNIJ

NOGOMETNI
STADION NA LIPI

Jure Franulič, 041 646 678

SOBOTA,
25. 6. 2022

STRELIŠČE ZA
ZRAČNO PUŠKO

Rudi Doberšek, 041 866 624

DRUŠTVENI
PROSTORI GAJSKA
HOSTA - KOMPOLE

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak, 031 228 276

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR OBČINSKO STRELSKO
ŠTORE
TEKMOVANJE

DAN ODPRTIH VRATSOBOTA,
KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE SPOZNAVANJE S KONJI,
11. 6. 2022
MOŽNO JEZDENJE IN VOŽNJA

Organizator si pridržuje pravico do sprememb oz. odpovedi prireditve.
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