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Poštnina plačana pri pošti 3220 Štore

1

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 .
Zaradi predvidenega izida
naslednje številke v oktobru
2022 pričakujemo vaše
prispevke do
15. septembra 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
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!
Občina v zadnjem letu beleži bogato naložbeno leto. Proračun je najvišji doslej, po
nedavnem rebalansu znaša približno deset milijonov evrov, in toliko naložb, kot jih
imamo v zadnjem času, še nismo imeli. Mnogokrat slišim, da je javna uprava tam
nekje zgoraj, nad ljudmi. Mi nikoli nismo bili nad ljudmi, ampak vedno med ljudmi.
Novi prostori občine pa so to našo dostopnost še povečali, saj nas končno lahko
obiščejo tudi gibalno ovirane osebe. Sedaj smo v najbolj poseljenem in pretočnem
delu občine in vse več krajanov se ustavi in hitreje uredi zadeve. Dostopnejša je
postala tudi knjižnica Štore – kar za 50 odstotkov povečan obisk je gotovo dokaz,
da je knjižnica velika pridobitev za skupnost in glede na vse dejavnosti, ki jih knjižničarke izvajajo za naše najmlajše, sem prepričan, da bo ta delež še večji.
Za naše najmlajše in tudi za vse nas starejše pa raste tudi Športna dvorana Štore. Stari telovadnici in jedilnica sta doživeli mnogo lepih zgodb, tudi sam sem kot učenec
jedel na tistih okroglih črnih stolčkih, telovadil v telovadnici ali bil na prireditvah, ki
so se odvijale v mali telovadnici. Verjamem, da bodo vsa potrebna dela zaključena
do konca avgusta in se res veselim, da bodo v novem šolskem letu dvorana, jedilnica in drugi novi prostori pisali nove zgodbe in doživetja vsem, ki jih bodo uporabljali. Za rekreacijo, promocijo turizma in trajnostne mobilnosti na našem območju
je zelo pomembna gradnja državne kolesarske povezave med Celjem, Štorami in
Šentjurjem. Naša občina bo iz občinskega proračuna za to naložbo prispevala nekoliko več, saj kar polovica povezave, tj. 6km, poteka po našem terenu, ki je tudi nekoliko bolj zahteven za gradnjo. Povezava bo dvakrat prečkala reko
Voglajno, in sicer pri Godčevem mostu in v Dragi, v Prožinski vasi pa še Žikovski potok. Med občinami je veliko dnevnih migracij in ko bo povezava končana, bo verjetno marsikdo rad kakšno razdaljo premagal s kolesom, prepričan pa
sem, da bo s to povezavo našo občino obiskalo in spoznalo še več ljudi.
S projektom varnejšega prečkanja železniške proge se načrtuje tudi podvoz v Prožinski vasi, natančneje v Mostah.
Predvideno je, da bo ta prometna izboljšava zgrajena že prihodnje leto, skupaj z zgrajeno kolesarsko povezavo. Obnovili smo cesto od Most do Zagabra v Prožinski vasi, v kratkem bo obnovljen tudi 300 metrov dolg odsek v Laški
vasi, v tem letu pa so v načrtu še nekatera manjša vzdrževalna dela na občinskih cestah. Obeta se še uresničitev ene
zgodbe z dolgo brado, to je rekonstrukcija dvokilometrskega odseka na regionalni cesti Štore–Svetina, in sicer na
odseku od avtobusne postaje na Lipi do konca Toplice. Smo tik pred podpisom tripartitne pogodbe, celotna naložba
je vredna nekaj manj kot 3,4 milijona evrov, del bo prispevala tudi naša občina. Ob cesti bodo urejeni pločnik, del
javne razsvetljave, obnovljen bo vodovod in odvodnjavanje.
Tudi drugod po občini se sanira in gradi varnejša cestna infrastruktura, med drugimi bi rad izpostavil manjkajoče
hodnike za pešce na območju spodnjih Štor, med obrtno cono vzhod do odcepa za Ogorevc in proti Opoki. Še v
tem letu bi radi zgradili pločnik od naselja Ogorevc do obstoječega pločnika v Prožinski vasi. V občini bo do konca
naslednjega leta dograjenih 7 kilometrov kanalizacijskega sistema. Stroji trenutno brnijo v spodnjih Štorah in na
cesti Nad Stolarno, kasneje bodo še na območju proti Pečovju in Laški vasi in čeprav trenutno dela, težka za skupno
2 milijona evrov, zamujajo za nekaj mesecev, upam, da bo izvajalec na teren poslal več ekip in bomo ujeli vse obvezujoče roke za sofinanciranje. Do jeseni bomo v sklopu projekta »Podjetno na koš« med drugim uredili košarkarsko
igrišče na Lipi, ureja se športno igrišče v Ogorevcu, začenjamo urejati dva plazova v Ogorevcu in Slemenah, še letos
pa bo asfaltirano tudi parkirišče Kompole v Gajski hosti.
Dragi občani, drage občanke, toliko projektov, kot jih izvajamo zdaj, nismo še nikoli. In na to smo lahko zelo ponosni. Vsi ti projekti pa ne bi bili mogoči, če ob sebi ne bi imel tako sposobnih ljudi, ljudi, ki znajo prepoznati vrednost
vsakega projekta, ljudi z vizijo za boljši jutri, ljudi, ki ne gledajo nase, ampak na celotno lokalno skupnost in se vsak
dan znova trudijo občanom izboljšati življenje v naših krajih. Zato se za vsa ta leta podpore in sodelovanja zahvaljujem vsem članom občinskega sveta in članom odborov, sodelavcem in sodelavkam ter vsem drugim. Vse to so naši
skupni dosežki.
Srečno, občina Štore.

Miran Jurkošek,
župan
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Povzetek zapisnika
4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,
ki je potekala od 18. do 22. februarja 2022
1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske
rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Klinar –
SKRAJŠANI POSTOPEK

Občinski svet Občine Štore je po skrajšanem postopku
sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za
gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Klinar.
		

Občina Štore,
župan Miran Jurkošek

Povzetek zapisnika
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,
ki je bila v ponedeljek, 12. aprila 2022, ob 15.30
na Domu na Svetini, Svetina 2, Štore
DNEVNI RED 19. SEJE:
1. Potrditev zapisnikov 18. redne in 4. dopisne seje
občinskega sveta
2. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2021
3. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Štore za leto 2021
4. Dopolnitev načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Štore za leti 2022 in 2023
5. Predlog kandidatke za članico sveta zavoda JZ
Regijsko študijsko središče
6. Letni program športa v Občini Štore za leto 2022
7. Sprememba cene socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Štore
8. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini
Štore na področju programa splošne ambulante v
socialnovarstvenem zavodu – skrajšani postopek
9. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
pokopališkem redu na območju Občine Štore – druga
obravnava
10. Določitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena
11. Obvezna razlaga ZN Lipa
12. Obvezna razlaga PUP Draga
13. Pobude in vprašanja
Občinski svet Občine Štore je potrdil zapisnika 18. redne
seje z dne 13. 12. 2021 in 4. dopisne seje, ki je potekala 18.

2. 2022–22. 2. 2022. Sprejel je Zaključni račun proračuna
Občine Štore za leto 2021 ter Poročilo o realizaciji načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Štore za leto 2021.
Na 19. seji se je seznanil z letnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Štore za leto 2021. Sprejel je tudi sklep o
dopolnitvi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Štore za leti 2022 in 2023. Na kandidatno listo za svet
zavoda JZ Regijsko študijsko središče je predlagal Marijo
Sodin iz Nove Cerkve. Sprejel je Letni program športa v
Občini Štore za leto 2022 ter podal soglasje k stroškom in
ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki
jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje. Po
skrajšanem postopku je sprejel Odlok o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v
socialnovarstvenem zavodu, v drugi obravnavi pa Odlok o
pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na
območju Občine Štore. Nekaterim nepremičninam je določil
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sprejel je
Obvezno razlago prvega odstavka 2. točke 5. člena Odloka
o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa
Štore (Uradni list RS, št. 49/97) in Obvezno razlago prvega
odstavka 3. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (Uradni
list RS, št. 15/90, 39/94, 68/98, 91/00, 20/01, 42/03, 28/16,
21/17, 23/18, 108/21).
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Občina Štore,
župan Miran Jurkošek
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Povzetek zapisnika
20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,
ki je bila v sredo, 18. maja 2022, ob 15.30
v sejni sobi Občine Štore, Udarniška ulica 3, Štore
DNEVNI RED 20. SEJE:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
2. Imenovanje občinske volilne komisije
3. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine
Štore za leto 2022
4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju Občine
Štore – druga obravnava
5. Podelitev priznanj Občine Štore
6. Imenovanje predstavnikov v svet zavoda JZ Regijsko
študijsko središče
7. Soglasje k imenovanju direktorice JZ Regijsko
študijsko središče
8. Pobude in vprašanja

Vinka Šanca, Gojmirja Klinarja, Janeza Čanžka. Mandat
občinske volilne komisije začne teči 1. 7. 2022. Občinski
svet na svoji 20. redni seji sprejel Odlok o 1. rebalansu
proračuna Občine Štore za leto 2022 in Odlok o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Štore v drugi obravnavi. Na tej
seji je podelil občinska priznanja za leto 2022: Mariji Lamut
naziv častne občanke Štor, zlati grb občine Štore dr. Stanku
Ošepu ter srebrna grba Občinskemu združenju slovenskih
častnikov Štore in Stanislavu Štefancu. Sklenil je, da Občina
Štore glasuje za Marijo Sodin iz Nove Cerkve za članico
sveta zavoda JZ Regijsko študijsko središče. Soglašal je z
imenovanjem Katje Esih za direktorico JZ Regijsko študijsko
središče za petletno mandatno obdobje 2022–2027.

Občinski svet Občine Štore je potrdil zapisnik 19. redne
seje z dne 12. 4. 2022. V Občinsko volilno komisijo Občine
Štore je za dobo štirih let imenoval: predsednika Ivana Šeliha,
namestnico predsednika Lidijo Buser ter naslednje člane in
njihove namestnike: Mojco Vrečer, Ivana Štora, Jožico Cmok,

Gradivo za seje občinskega sveta je dostopno na spletni
strani www.store.si pod zavihkom Organi občine, Občinski
svet.
		
Občina Štore,
župan Miran Jurkošek

ČASTNA OBČANKA OBČINE ŠTORE
naziv za izjemen prispevek na področju sociale in humanitarnih dejavnosti

prejme

MARIJA LAMUT
Marija Lamut je ime, ki ga dobro poznajo občani Štor in bližnje okolice. Pravijo, da je ljudem že v
zibelko položeno tisto, kar bi naj bilo zanje v življenju najbolj pomembno, in tako je tudi Lamutovi
Marici, kot jo kličejo, pomoč ljudem v stiski pisana na kožo. Našla je svoje poslanstvo najprej kot
socialna delavka v Železarni Štore in prenekaterih humanitarnih društvih ter kasneje kot upokojenka – prostovoljka v Društvu upokojencev Štore. Bila je 20 let predsednica Društva socialnih
delavcev celjske regije, delovala v društvu Hospic, bila predsednica Društva delovnih invalidov
in še vedno članica območnega odbora KORK Štore. Ko zazna stisko človeka ali ko se kdo, ki
je v stiski, obrne nanjo, ne opravlja nobene od naštetih funkcij, temveč je samo človek, ki išče
možnost, kako čimprej pomagati. Kljub starosti in določenim zdravstvenim tegobam še vedno
postavlja na prvo mesto ljudi, ki se k njej obračajo po pomoč. V programu Starejši za starejše pri
Društvu upokojencev je nepogrešljiva in upajo, da bo še dolgo tako. Marica menda sama pravi,
da se socialno delo nikoli ne konča in z dobro voljo se lahko strejo orehi, ki imajo še tako trdo
lupino. Moč in zagon za vsa dobra dela dobiva namreč od zadovoljstva tistih, ki jim pomaga.
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ZLATI GRB OBČINE ŠTORE
za dolgoletno nesebično in humano delo z občani na področju
zdravstva in sociale

prejme

STANKO OŠEP
Teče že 42. leto njegovega dela kot zdravnika splošne medicine v Zdravstveni postaji Štore. V Štore ga je predlagal dr. Hrušovar in res se je izkazalo, da mu delo na tej postaji najbolj ustreza. Letošnjo pomlad je začel delo
predajati sodelavcem, tako da počasi odhaja v pokoj. Ponosen Solčavan je
velik pečat pustil tudi v Štorah. Živel je v stolpnici pri zdravstveni postaji, tudi
njegovi hčerki sta odrasli v Štorah, šele leta 2016 so se preselili v Mozirje.
Izredno je bil vpet v kraj – zelo rad je igral nogomet, tenis, šah ali popoldan
izven službe urgentno pomagal krajanom pri zdravstvenih zagatah (takrat
namreč še ni bilo sistemske urgence kot sedaj). V Vrtcu Lipa je vedno zastopal poklic zdravnika in otrokom prinašal na ogled medicinsko torbo in
zdravstvene pripomočke. Sicer je tudi zelo športno aktiven, izredno rad plava in hodi v hribe, nikoli ne bo zamudil tradicionalnega planinskega pohoda
s svojim kolektivom Zdravstvene Postaje Štore.

SREBRNI GRB OBČINE ŠTORE
ob 20-letnici uspešnega delovanja

prejme

OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH
ČASTNIKOV ŠTORE
Občinsko združenje slovenskih častnikov občine Štore je bilo
ustanovljeno pred dvajsetimi leti. Številčno gre sicer za relativno
malo združenje, vendar zelo aktivno, tako na občinskem in seveda tudi širšem slovenskem prostoru. Častniška organizacija
skupaj z veterani osamosvojitvene vojne za Slovenijo vsako leto
organizira različna srečanja s Slovensko vojsko in policijo. Deluje
v duhu recipročnosti, ker je tudi njim v interesu, da se krepi sodelovanje s civilnim delom prebivalstva, torej z društvi. Tudi na
takšen način se promovira poklic vojaka in policista. Sodelovanje z njimi in občino je zanje vedno izrednega pomena.
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SREBRNI GRB OBČINE ŠTORE
za opravljanje prostovoljskega dela na področju humanitarnih
dejavnosti

prejme

STANISLAV ŠTEFANEC
Stanislav Štefanec že dolga leta dela na humanitarni ravni. Bil je šest let predstavnik Medobčinskega društva delovnih invalidov v Štorah. Skrbel je in pomagal pomoči potrebnim invalidom
v občini Štore. Pred desetimi leti je bil glavni pobudnik za registracijo krajevne organizacije
Rdečega križa v Štorah in še danes jo vodi zelo uspešno. Sodeluje z drugimi humanitarnimi organizacijami, podjetniki, osnovno šolo, Občino Štore in socialno službo. Že osemkrat je
organiziral tradicionalni dobrodelni koncert za zbiranje hrane za revne. Njegova dejavnost je
razširjena na celotno občino, zato ga krajani dobro poznajo. Deluje humanitarno in povezovalno, ljudem svetuje pri zaposlitvi in pomaga delavcem, ki so ostali brez službe. Je prizadeven in
vedno pripravljen pomagati ljudem v stiski.

PRIZNANJE ŽUPANA
Občine Štore
za nesebično pomoč krajanu v stiski
prejme

PRIZNANJE ŽUPANA
Občine Štore
za športne uspehe v ribolovu in košarki
prejme

MATEJ GORENJAK

RUDOLF CENTRIH

PRIZNANJE ŽUPANA
Občine Štore
za športne dosežke v karateju
prejme

PRIZNANJE ŽUPANA
Občine Štore
za športne dosežke karateju
prejme

ŽANA JERŠIČ

GABRIJELA KREGAR
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Slovesnost ob prazniku
Občine Štore
Slovesnost ob občinskem prazniku se
je v četrtek, 26. maja, po dolgih dveh
letih ponovno preselila v Kulturni dom
Štore in mu vrnila tisto, kar je domu
primanjkovalo – ljudi. Goste je pred
domom tradicionalno pozdravil Pihalni orkester štorskih železarjev, prireditev je povezoval Luka Žerjav.
Pod mentorstvom Sandre Feketija so nastopili učenci Osnovne šole
Štore, večina s slovenskimi pesmi, ki
so jih odpeli v projektu »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo«, to
sta polfinalista projekta - Teo Podpečan in Zarja Vouk ter Ajda Vouk, ki je
uvodoma odpela še slovensko himno.
Nastopila je tudi odlična pianistka Lili
Štimulak.
Podelili so štiri priznanja župana, dva
srebrna in en zlati grb, ponovno pa tudi
naziv »častna občanka občine Štore«,
ki ga je prejela ga. Marija Lamut. Župan Miran Jurkošek je v svojem govoru dejal: »Res smo majhna občina, a
imamo velike ljudi s še večjim srcem.
In dokaz za to so naši nagrajenci.
Čisto vsak izmed njih je poseben, nepogrešljiv in vsak prispeva ogromno
k naši skupnosti.« Po slovesnosti so
gasilci PGD Štore predstavili novo tehnično vozilo tip 16/15, ki je ogromna
pridobitev za varnost kraja in krajanov.
Katarina Maček
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Pravilna raba fitofarmacevtskih
sredstev in varovanje čebel
Ob uporabi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) je
čebelam in drugim koristnim organizmom potrebno nameniti
posebno pozornost, saj imajo le-ti pri kmetijski pridelavi velik
pomen.
Zaradi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Čebelarska zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi letos pripravljajo vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov, o
pomenu pravilne rabe FFS. Cilj aktivnosti je tudi zmanjšanje
tveganj za zdravje ljudi in okolje.
Da bi se kmetijski pridelovalci čim bolj približali cilju zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in okolje, so danes v ospredju
okolju prijaznejše tehnologije varstva rastlin, celovito ravnanje
s kmetijskimi rastlinami in uporaba metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. To pomeni, da FFS uporabimo šele takrat, ko
smo izkoristili vse druge nekemične metode varstva rastlin
oziroma da uporabimo čim bolj specifična in učinkovita FFS
glede na namen uporabe, z malo neželjenih
učinkov na čebele in druge koristne organizme oz. jih FFS, ki predstavljajo tveganje za
čebele in druge opraševalce, so označena z
grafičnim opozorilnim znakom »Nevarno za
čebele«.
Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v zvezi z varstvom čebel določene obveznosti:
➢ cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo
FFS doseglo,
➢ uporaba sistemičnih FFS, ki so označena kot čebelam
nevarna, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
➢ uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot čebelam
nevarna, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v
nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri
pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu
za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v
celoti prepovedana v času cvetenja,
➢ pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele, mora uporabnik
tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje na
sosednje površine s cvetočimi rastlinami,
➢ škropilno brozgo pripravimo na mestih, kjer morebitno
razlitje ne more doseči vodnih virov,
➢ pozornost je treba nameniti tudi ravnanju z odpadno embalažo, čiščenju naprav za nanašanje FFS ter uporabo
semena, tretiranega s FFS.
Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na morebitne druge
omejitve uporabe in opozorila, ki so navedena na etiketi FFS,
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zato je vedno potrebno dosledno prebrati navodila za uporabo.
Na spletni strani Uprave lahko dostopate do vseh pomembnih
informacij v zvezi z rabo fitofarmacevtskih sredstvih sredstev
v Republiko Sloveniji, kot tudi do seznama FFS, nevarnih za
čebele.
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_SeznL.asp
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/FFS/
Brosure/brosura_varna_raba_FFS_2021.pdf
S pravilno rabo FFS bomo pripomogli k varovanju zdravja ljudi
in okolja vključno s čebelami in drugimi koristnimi organizmi,
ki so eden izmed kazalcev čistosti okolja.
Vlado Auguštin,
Čebelarska zveza Slovenije

OBVESTILO –

območje kratkotrajnega parkiranja pred
Zdravstveno postajo Štore
Pred Zdravstveno postajo Štore je urejeno območje
kratkotrajnega parkiranja, zato morajo vozniki ob
parkiranju označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu
in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
Če voznik parkira vozilo na tem parkirišču in ne označi časa
prihoda ali če na tem območju parkira za več kot dve uri,
se mu za prekršek izreče globa v višini 40 EUR.
Več informacij na tel. št.: 03/4265 830
(tajništvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva)

junij 2022

Možnost oprostitve
plačila RTV prispevka
Nekateri živijo zelo težko. Da pa bi si najbolj ogroženi vsaj
malo olajšali svoje socialno stanje, lahko izkoristijo oprostitev
plačevanja RTV prispevka. Zakon o Radioteleviziji Slovenija v 32. členu med drugim določa, da so plačila prispevka
oproščene naslednje skupine zavezancev (fizične osebe:
- socialno ogroženi;
- invalidi s 100-odstotno telesno okvaro;
- invalidi z manj kot 100-odstotno telesno okvaro, če jim je
priznana tudi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo;
- osebe, ki so trajno izgubile sluh.
Za socialno ogrožene se štejejo prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po
zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Te osebe lahko
dokazujejo upravičenost do oprostitve plačevanja prispevka
le s pravnomočno odločbo organa, s katero je ugotovljena
upravičenost do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka (odločba Centra za socialno delo). Invalidi lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podlagi pravnomočne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije ( odločba ZPIZ ) ali drugega organa, s katero je ugotovljena stopnja invalidnosti. Vloga se izpolni na obrazcu, ki
ga lahko pridobimo na spletni strani
https://www.rtvslo.si/files/RTV_prispevek/2015-10-20_
priloga_vloga_za_oprostitev.pdf.
Izpolnjeno in podpisano vlogo se pošlje na naslov:
- RTV Slovenija, Služba za obračun RTV-prispevka, Čufarjeva 2, 1000 Ljubljana,
- po faksu na številko 01 475 30 15 ali
- na e-naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si.
Tel. informacije: 01 475 30 10
Navadno zadostuje že, da pokličete na RTV in se dogovorite, da niti ni potrebno izpolnjevati obrazca, najbolj elegantna
pot pa je prošnja po e-pošti. Po e-pošti v zadevi napišemo
Vloga za oprostitev plačila RTV-prispevka, v sporočilu pa navedemo vse svoje podatke, kot so: naši osebni podatki, naša
davčna številka, naš naslov, sklicna številka iz zadnjega RTV
računa.
Primerno je tudi dodati kontaktni podatek, telefon ali e-poštni
naslov za hitrejše razreševanje morebitnih nejasnosti. Nadalje
navedemo, da prošnjo za oprostitev vlagamo kot (izberemo
razlog):
*socialno ogrožen - prejemnik denarne socialne pomoči,
*socialno ogrožen - prejemnik varstvenega dodatka,
*invalid s 100% telesno okvaro,
*invalid z manj kot 100% telesno okvaro ter s priznanim dodatkom za postrežbo in tujo pomoč,
*oseba s trajno izgubo sluha.

IZJAVA PO POKOJNEM ZAVEZANCU ZA RTV‐PRISPEVEK
Spodaj podpisani(‐a):
________________________________________________
Priimek in ime

______________
Davčna številka*

______________________________________________________________________________________
Stalni (uradni) naslov
izjavljam, da po pokojnem(‐i):
________________________________________________
Priimek in ime pokojnega(‐e)

____________________
Datum smrti*

______________________________________
Ulica in hišna številka

______________________________
Naziv pošte

___________
Št. pošte

ki je plačeval(a) RTV‐prispevek pod sklicno številko:___________________________________
(vpišete lahko tudi št. reference s položnice)
ni nobenega radijskega ali televizijskega sprejemnika oziroma ni nikogar, ki bi sprejemnike po
pokojnem uporabljal. Seznanjen(a) sem s kazensko določbo iz 42. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(Ul. RS, št. 96/2005), ki določa globo od 125,19 do 417,29 EUR za podano neresnično izjavo.
Opomba:

V primeru morebitnih neporavnanih obveznosti so dolžni nastali dolg po pokojnem(‐i)
poravnati dediči.

Prosimo vas, da (neobvezno) navedete vsaj en kontaktni podatek za hitrejše razreševanje morebitnih
nejasnosti:
e‐naslov: ____________________________________, telefonska št.: _________________________

________________________
Kraj in datum

___________________________
Podpis osebe, ki podaja izjavo

*Neobvezen podatek
Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite na naslov: RTV Slovenija, Služba za obračun RTV‐prispevka, Čufarjeva 2, 1000
Ljubljana, po faksu na številko 01 475 30 15 ali na e‐naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si. Tel. informacije: 01 475 30 10

Priložimo tudi dokazilo - skenirano odločbo. Če prošnjo pošiljamo po pošti, priložimo fotokopijo odločbe. Oprostitev
plačila RTV prispevka iz razloga socialne ogroženosti velja le
do izteka pravice prejemanja denarne socialne pomoči oz.
varstvenega dodatka, podaljšanje oprostitve je mogoče le na
podlagi nove odločbe. Praktični nasvet ob podaljšanju: zgodi
se, da poteče oprostitev plačila RTV prispevka prej, kot se
pridobi nova odločba CSD (če je vnova vloga še v obdelavi
na CSD). V tem primeru se pokliče na RTV in dogovori, da
se najprej pošlje kopijo nove vloge za socialno pomoč oz.
varstveni dodatek RTV-ju. Ko pa odločbo od CSD prejmete,
pa jo naknadno pošljete na RTV (skenirano po epošti ali fotokopirano po pošti).
Vincencij Dreo
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Čebelarski turizmi – ideja za
preživljanje letošnjih počitnic
Dandanes na raznolike načine načrtujemo svoj prosti čas
in dopust. Ali vas mika želja po odkrivanju in izkustvu
pestrih doživetij v okviru lokalne ponudbe? Apiturizem
ali čebelarski turizem je sorazmerno nova vrsta turizma,
zasnovana na osnovi bogate čebelarske dediščine in
prepoznavnosti Slovenije kot čebelarske dežele. Obsega
edinstvena doživetja, je izobraževalne narave in razvija
spoštovanje do naravnega, kulturnega in družbenega
okolja.

Degustacija čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov,
foto: arhiv ČZS
rizmi označeni s čebelicami na podlagi standardov, ki jih dosegajo. Število čebelic je odvisno od zadovoljevanja osnovnih
pogojev, urejenosti objektov in okolice, načina predstavitve
produktov, dejavnosti, inovativnosti in drugih elementov, ki so
vključeni v ponudbo.
Ponudniki apiturizma:

Aktivnosti v okviru ponudbe apiturizmov, foto: arhiv ČZS
Ob obisku apiturizma si lahko ogledamo različne čebelarske
muzejske zbirke ali pa se podamo v svet čebelarske kulturne dediščine, kjer spoznamo za Slovenijo tipični čebelnjak in
tradicionalne poslikave na panjskih končnicah. Svoje znanje
lahko nadgradimo s spoznavanjem življenja čebel in z opazovanjem ter učenjem čebelarjevih opravil. V ponudbi apiturizmov so tudi degustacija čebeljih pridelkov, izdelkov iz čebeljih
pridelkov, kot so medenjaki, lectova srca, dražgoški kruhki,
medene pijače, različne jedi v kombinaciji s čebeljimi pridelki, ustvarjalne delavnice, medene kopeli, masaže, vdihavanje
panjskega zraka ter vrsto zanimivih dejavnosti in aktivnosti.
Nekateri apiturizmi ponujajo tudi interaktivne vsebine, ki so
povezane z inovativnostjo ponudnikov, realizacijo dobrih
idej in tehnološkim napredkom. Vsak apiturizem piše svojo
pristno in edinstveno zgodbo, ki jo spoznamo le na ta način,
da ga obiščemo in se prepustimo toku dogajanja.
V Sloveniji, ki je kot prva država na svetu uvedla certificiranje apiturizmov, je certificiranih 45 čebelarskih turizmov, ki so
razporejeni po različnih regijah. Tako kot so hoteli in drugi turistični ponudniki označeni z zvezdicami, so certificirani apitu12

Čebelarski turizmi so namenjeni obiskovalcem različnih
starosti, posameznikom, parom, družinam ali pa skupinam. So odlična priložnost
za doživljanje večdnevnega
oddiha ali pa enodnevnega
izleta.
Raznolika ponudba
omogoča, da si vsakdo najde
nekaj, kar bi ga v povezavi s
čebelami, čebelarstvom in
medeno kulinariko interesiralo, ali pa se ob obisku prepusti
raznovrstnim možnostim sproščanja. Prednost obiska apiturizma je v tem, da svoj prosti čas preživljamo v objemu narave, stran od masovnega turizma in skupaj s čebelami, ki jih
lahko spoznavamo, opazujemo in njihovo vedenje povezujemo s številnimi za človeka pozitivnimi vrednotami, kot so
urejenost, organiziranost in marljivost. Z obiskom čebelarskih
turizmov podpiramo lokalno ponudbo, spoznavamo kotičke
prelepe Slovenije in z manj transporta ter okolju prijaznejšim
načinom izvajanja aktivnosti prispevamo k zmanjšanju izpusta
toplogrednih plinov.
Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ
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Olimpijca na obisku v
Občini Štore
Celjan Tim Mastnak in Velenjčanka Gloria Kotnik sta na
materinski dan obiskala Občino Štore. Dobitnika olimpijske
medalje sta dokazala, da se z vztrajnostjo, trdim delom in s
podporo družine lahko veliko doseže. Na tako velika športna
dosežka smo ponosni tudi izven meja njunih občin. Župan
Miran Jurkošek jima je ob tej priložnosti čestital in dejal: »Ko
se srečata rečni tok in skala, rečni tok vedno zmaga, a ne
z močjo, temveč z vztrajnostjo. Bodita vztrajna, iskrena in
srčna še naprej, veselimo se novih uspehov.« Timu in Glorii
je simbolično podaril občinski priznanji: grba v barvah njunih
olimpijskih medalj.
Besedilo in foto: Katarina Maček,
občinska uprava
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Srečanje malčkov
Občine Štore
V torek, 5. aprila 2022, je v Kulturnem domu Štore potekalo že četrto družabno srečanje malčkov in njihovih staršev iz
občine Štore. Povabljeni so bili otroci, rojeni v obdobju od
leta 2018 do konca leta 2021. Srečanja se je udeležilo okoli
60 otrok.
Vse navzoče je pozdravil župan Miran Jurkošek, ki je poudaril, da se v občini zavedajo pomena reka, da so otroci naše
največje bogastvo, zato se trudijo, da bi ustvarili kar najboljše
pogoje za njihov razvoj in lepše življenje.
Poleg projektov in investicij, ki so namenjeni širšemu krogu
občanov, so v zadnjem obdobju izvedli več projektov, namenjenih prav otrokom: Knjižnica Štore je dobila nove, sodobne
in svetlejše prostore, sedem lokacij so opremili z otroškimi

igrišči, pri osnovni šoli in vrtcu so uredili zunanje športno igrišče, za konec letošnjega poletja pa načrtujejo odprtje nove
športne dvorane.
Župan je vsakemu malčku podaril spominsko darilo, nato
pa vse povabil na prav posebno doživetje v dvorano, kjer so
malčke pričakala napihljiva igrala. Iskrivega otroškega smeha
in veselega vriskanja tisto popoldne ni in ni zmanjkalo.
Besedilo: Katarina Maček, občinska uprava
Fotografije: Anže in Rosvita Jager
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Praznovanje 5. svetovnega
dneva čebel
20. maja bomo praznovali že 5. svetovni dan čebel (SDČ), ki
so ga leta 2017 razglasili Združeni narodi na pobudo Republike Slovenije. S tem se je končal dolgotrajni postopek, ki
se je pričel leta 2014. Razglasitev še danes pomeni enega
največjih diplomatskih dosežkov v samostojni Sloveniji.

•

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo organizirano
leta 2018 v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton
Janša, največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 1734 in po katerem je bil izbran dan za praznovanje svetovnega dne čebel.
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne organizacije in različna združenja po celem svetu. Nekatere aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovnega dne
čebel, koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS),
ki sta v ta namen vzpostavila delovanje spletne strani www.
worldbeeday.org, na kateri so zbrane koristne informacije,
povezane s praznovanjem.

•

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu
ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA.
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti:
1. da so čebele in ostali opraševalci izredno pomembni,
2. da so čebele v zadnjem obdobju na veliko področjih
ogrožene,
3. kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v
prihodnosti, da bomo čebele ohranili v bodoče.
Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani ČZS),
• v okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline,

•
•

•
•

•
•

ohranjamo travnike z
večjo pestrostjo rastlin,
setev travnikov z medonosnimi rastlinami,
košnja cvetočih rastlin
po cvetenju,
nakup medu in ostalih
čebeljih pridelkov pri
najbližjih čebelarjih,
moralna podpora čebelarjem,
odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev čebel,
zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov,
mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred
škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj
lahko naredi za čebele in ostale opraševalce. Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem, ko pomagamo čebelam, pomagamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem.
Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj
enake življenjske pogoje kot ljudje: čist zrak, vodo in zdravo
okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj zdravem okolju!
Peter Kozmus
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Svetovni
dan hišnih
ljubljenčkov
11. 4. beležimo svetovni dan hišnih ljubljenčkov, ki so naši
prijatelji oziroma v neki meri že družinski člani, naj bo to muca,
kuža, zajček, hrček, ptica ali kuščar. Prav vsi si na ta dan
zaslužijo še posebno ljubezen, veliko cartanja in kakšne priboljške. Ljubljenčki so naše družbe posebej veseli, prav tako
skupnega dopustovanja. Zanje odgovorni lastniki lepo skrbijo, še posebno takrat, kadar gre za njihovo zdravje in dobro
počutje. Nič ni narobe, če jim za rojstni dan kupimo igračko
ali prižgemo kakšno svečko na priboljšku. Žal pa je v Sloveniji
vsako leto zavrženih kar okoli 8.000 različnih živali. Zanje v
veliki meri tudi poskrbijo aktivisti prostovoljci ali društva.
Verica Štante
Fotografija: Nataša Müller

S kresovanja na
prvomajski golaž
Po dveh letih premora zaradi epidemije je letos tradicionalno zagorel kres v Štorah. Rekordno število obiskovalcev je pozdravil Pihalni orkester štorskih železarjev,
župan Miran Jurkošek je prižgal kres. Dogajanje se je
naslednji dan preselilo na Dom na Svetini, kjer je zadišal
prvomajski golaž.

Športni park Lipa je letos tradicionalno postal prizorišče kresovanja v Štorah. Kres je okoli 20. ure prižgal župan Miran
Jurkošek, ves čas pa so ogenj imeli pod budnim očesom
tamkajšnji gasilci PGD Štore. Organizacijo dogodka je prevzelo lokalno športno društvo Kovinar Štore, ki je svoje delo
odlično opravilo. Uvodoma je zaigral Pihalni orkester štorskih
železarjev, za veselje in ples pa je poskrbela skupina Juhu
glasbeni mix. V prvomajsko jutro je po vsaki vasi in zaselku
občine Štore zadonela budnica obeh pihalnih godb - Pihalnega orkestra štorskih železarjev in Pihalne godbe Svetina.
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Nato se je dogajanje preselilo na Dom na Svetini, kjer so se
mimoidoči pohodniki lahko okrepčali z golažem, katerega
tudi že tradicionalno pripravijo zaposleni na Občini Štore.
Besedilo in fotografije:
Katarina Maček, občinska uprava

Spominska slovesnost ob dnevu
zmage v Štorah
Druga svetovna vojna je trajala šest let
in en dan. V vojni je sodelovalo 61 držav.
Mrtvih je bilo okoli 50 milijonov ljudi in
ranjenih 35 milijonov. V Sloveniji je bilo
od leta 1941 do 1946 89.404 žrtev.
60.000 duhovnikov, učiteljev, intelektualcev in ostalih so v letih od 1941 do
1942 izselili. 15.000 ljudi so odpeljali na
prisilna dela in taborišča. 2860 Slovencev so ustrelili v zaporih. 917 Slovencev
so izselili z avstrijske Koroške. 25.000
ljudi iz ljubljanske pokrajine so deportirali in napolnili taborišča na Rabu, Gonarsu in drugod. Na Rabu so umirale
cele slovenske družine. Požganih je bilo
na stotine domov in odpeljanih na stotine otrok. Ali ni to dovolj trden dokaz, da
je potrebno zmago nad fašizmom in nacizmom ohraniti v našem nepozabnem
spominu in ta dan proslaviti na najboljši
možen način? V Štorah se domoljubne organizacije tega neizpodbitnega
dejstva globoko zavedamo. Ob dnevu
zmage, ki ga praznujemo 9. maja, se
z obiskom partizanskih grobov poklo-

la najtežji krvni davek in to kar s štirimi
člani družine. Ocvirk Jožica in Gregor
sta umrla v taborišču Auschwitz in Dachau, Peter in Martin pa v partizanih.

nimo padlim borcem, ki so dali svoja
dragocena življenja za našo svobodo.
Slava jim!
Na fotografiji je spomenik pri Ocvirkovih
v Kompolah. Ocvirkova družina iz Kompol je bila poštena in zavedna kmečka
družina in ena prvih, ki je leta 1941 sodelovala v organiziranem odporu proti
okupatorju. Tako je ta družina žal plača-

Leta 1956 so v njihov spomin in spoštovanje borci iz Štor na hiši odkrili spominsko ploščo. Mlajši rod Ocvirkove
družine je pred leti zgradil novo hišo in
staro podrl. Seveda je ostala spominska
plošča. Na srečo imamo v Štorah odličnega in izjemno razumevajočega župana, gospoda Mirana Jurkoška, ki je
takoj ukrepal in se z domačimi dogovoril
za elegantno rešitev glede nove postavitve spominske plošče. Tako je nastalo
to spominsko obeležje, ki ga člani domoljubnih organizacij ob določenih praznikih redno obiščemo in se poklonimo
pokojnim članom Ocvirkove družine.
Ponosni smo tudi na domačine, ki nas
s hvaležnostjo in simpatijami vedno radi
sprejmejo.
Srečko Križanec
17
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Podpis pogodbe o sofinanciranju
operacije Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Savinje –
občine Celje, Štore, Vojnik
Po tem ko je Ministrstvo za okolje in prostor dne 3. maja
2021 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – občine Celje, Štore
in Vojnik«, dopis št. 544-114/2019-2550-49, so občine upravičenke v podpis prejele še Pogodbo o sofinanciranju operacije. Župani so pogodbo podpisali 3. junija 2022 v prostorih
Narodnega doma Celje.
Voda je naše največje bogastvo in po skupni količini vode na
prebivalca sodi Slovenija med najbogatejše države v Evropi.
Prav tako Slovenija spada med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo. Zavedamo se pomembnosti tovrstnega naravnega bogastva in zato tri povezane občine – Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Štore – uspešno
izvajamo evropski projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda v porečju Savinje.
Vse tri občine smo za projekt, ki naj bi se zaključil junija 2023,
prejele nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sredstev sofinanciranja, in sicer 4,7 milijona evrov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna.
Ostali denar bomo občine prispevale iz občinskih proračunov.
Vse tri občine bomo skupaj izgradile 26.760 metrov kanalizacijskega sistema s 16 črpališči in na sistem priključile 2181
dodatnih prebivalcev. V Občini Štore se je do zdaj izgradi-
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Foto: Gregor Katič
lo skoraj 1.800 metrov kanalizacijskega sistema od skupno
7.182 metrov in eno od štirih predvidenih črpališč. Trenutno
se dela v naši občini izvajajo na podprojektih Spodnje Štore,
Opoka–Prožinska vas in Nad Stolarno–Razgledna ulica.
Z uresničitvijo projekta bo dosežena minimalno 98-odstotna
priključenost prebivalstva na javno komunalno omrežje odvajanja in čiščenja v vseh treh aglomeracijah, s čimer bomo
izpolnili zahteve direktive EU.
Besedilo in fotografije:
Benja Hrvatič, občinska uprava
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Sedaj gre zares – nova
kolesarska povezava
V sredo, 18. maja, se je župan Miran Jurkošek udeležil dogodka pri Zgodovinskem arhivu Celje, kjer smo obeležili
začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur.
Povezava bo omogočala varno kolesarjenje med tremi omenjenimi občinami ter prispevala h krepitvi trajnostne mobilnosti in k novim možnostim razvoja turizma.
Naložba je vredna več kot 11 milijonov evrov, večino sredstev
je zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) kot investitorica projekta, ostali del naložbe je financiran z državnimi
in EU sredstvi. Naša občina bo iz občinskega proračuna za
to naložbo prispevala nekoliko več, saj kar polovica povezave, tj. 6 km, poteka po našem terenu, ki je tudi nekoliko
bolj zahteven za gradnjo. Povezava bo dvakrat prečkala reko
Voglajno, in sicer pri Godčevem mostu in v Dragi, v Prožinski
vasi pa še Žikovski potok.
Pod sliko podpisano: Župan Občine Štore - Miran Jurkošek,
župan Občine Šentjur - mag. Marko Diaci, direktorica DRSI
- Ljilana Herga in župan Mestne občine Celje - Bojan Šrot.
Besedilo in fotografije: Katarina Maček, občinska uprava

Otvoritev prenovljene ceste
Prožinska vas-Zagaber
Končno je prišel čas, ko smo lahko krajani zaselka Zagaber zares veseli, saj se je uresničila dolgoletna želja po rekonstrukciji naše ceste, ki je bila v slabem stanju. V četrtek,
19. maja, smo tako slavnostno predali namenu prenovljeno
občinsko cesto Prožinska vas–Zagaber. Dela so se začela v drugi polovici oktobra preteklega leta in so bila zaradi
zimskih razmer konec decembra prekinjena, sredi februarja
pa so se nadaljevala. Prenovljena cesta je sedaj razširjena,
v sklopu ureditve so bila zgrajena tudi stojna mesta za javno
razsvetljavo, pripravila se je kanalizacija za optični kabel, uredilo odvodnjavanje ceste, zgradila kamnita zložba na delu, ki
je plazovit, ter se v celoti preplastilo cestišče z novo asfaltno
prevleko. Na otvoritvi je navzoče pozdravil župan Miran Jurkošek, ki je skupaj s krajanom Srečkom Vračkom prerezal
slavnostni trak. Domačini smo pridobitve zelo veseli, saj bodo
odslej naši najmlajši imeli bolj varno pot v šolo, nenazadnje pa
je nova cesta pridobitev tudi za sprehajalce, kolesarje, turiste
in vse tiste, ki večkrat poiščejo mir in sožitje z naravo.
Zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi prenove
ceste, še posebej zahvala lastnikom zemljišč za pripravljenost odstopiti del njihovih zemljišč in vsem krajanom za potr19
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pežljivost ter strpnost v času gradnje. Hvala g. Srečku Vračku
za nesebično pomoč, sodelovanje z izvajalci in za skrbno organizacijo otvoritve. V imenu vseh krajanov še enkrat zahvala
Občini in županu ter seveda tudi izvajalcem VOC Celje d.d., ki
so doprinesli k boljšemu in prijetnejšemu prebivanju v našem
kraju.
Tanja Škoberne

Praznovanje v občini Štore
Člani veteranske in častniške organizacije smo pripravili že
16. predstavitev Slovenske vojske in policije v športnem parku na Lipi. Prepričani smo, da nam je predstavitev izjemno
uspela, saj so bili obiskovalci zelo navdušeni nad vsem, kar
sta nam predstavili vojska in policija. Razumljivo, da so največje zadovoljstvo in navdušenje izražali otroci ob nizkih preletih in akrobacijah vojaškega lovskega letala Pilatus PC-9.
Vojska in policija sta se predstavili s svojo mehanizacijo in
osebno oborožitvijo. Prisotna pa sta bila tudi dva policijska

službena psa, do katerih pa gojiš kar nekakšno strahospoštovanje. Otrok iz vrtca in osnovne šole je bilo kar nekaj sto.
Ob tej priložnosti bi se iz srca rad zahvalil ravnateljici Mojci
Rožman za sodelovanje in velik obisk otrok. Ti so naši najbolj
hvaležni obiskovalci.
Na naše povabilo in prošnjo za sodelovanje so na naši
predstavitvi zopet sodelovale prijazne medicinske sestre
iz Centra za krepitev zdravja, ki delujejo pod okriljem ZD
iz Celja in Štor. Z našimi veterani so imele kar polne roke
dela.
20
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Veseli smo bili tudi obiska iz Doma Lipa. Tudi ti so vedno naši
redni gostje. Seveda pa se vedno razveselimo obiska naših
krajanov in stanovskih kolegov iz sosednjih občin. Še posebej
smo bili počaščeni ob obisku našega generalnega sekretarja
veteranske organizacije Mitje Jankoviča, ki se našemu vabilu
v železarskih Štorah vedno rad odzove.

Izjemno smo ponosni, da je naša častniška organizacija prejela SREBRNI GRB OBČINE ŠTORE.
Visokega prestižnega priznanja smo bili pred časom deležni
tudi veterani naše občine. Dobiti tako visoka priznanja v lokalnem prostoru, kjer živiš in deluješ, je še posebna čast in
privilegij.

To predstavitev smo v letošnjem letu organizirali ob občinskem prazniku, ki ga naša občina praznuje 1. junija, in ob 20.
obletnici uspešnega delovanja občinskega združenja slovenskih častnikov, ki ga tudi vodim.

Veliko zaslug za takšna uspešna delovanja vsekakor pripisujem našim zvestim članom in občini Štore na čelu z županom,
gospodom Miranom Jurkoškom.
Srečko Križanec

170 let železarstva v Štorah
Štore so v četrtek, 9. junija, praznovale
v Kulturnem domu Štore 170 let železarstva in proizvodnje jekla ter železa.
Jeklo spada med trajnostne in nenadomestljive materiale, ki se ga vedno znova reciklira in se s tem dobi nov uporaben material.
Direktor naslednice Železarne Štore
Ivan Jani Jurkošek je jeklarsko podjetje Štore Steel označil kot butično jeklarno z zaposlenimi 500 delavci, ki je
tržno prilagodljivo podjetje, ki uvaja v
proizvodnjo sodobno tehnologijo in je
tudi zelo energetsko učinkovito. Štore
Steel danes izdeluje jeklo po naročilu in
ima enega najnižjih ogljikovih odtisov na
tono proizvedenega jekla.
Župan Občine Štore, g. Miran Jurkošek, je izpostavil, da je železarstvo pustilo svoj pečat na številnih stavbah in
infrastrukturi, kjer so zaposleni zgradili
številne objekte, komunalno in drugo infrastrukturo.
21

Z G ODIL O S E JE

Kot je poudaril štorski župan, občina danes dobro sodeluje z
železarskim podjetjem, čeprav danes sama prevzema večja
finančna bremena pri zagotavljanju infrastrukture kot nekoč.
Dolgoletni direktor podjetja Štore Steel, g. Marjan Mačkošek,
je v slavnostnem govoru povedal, da je železarstvo v Štorah
preživelo, čeprav je ob koncu razpada Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije preživljalo težke čase in ni imelo ne podpore
ne posluha s strani države.
Karla Oder s strani Društva Slovenska pot kulture železa je
predstavila pomembne zgodovinske ustanovitelje in graditelje
železarne, ki so prišli iz Avstrije, današnje Južne Tirolske in
Nemčije, tehnološki razvoj železarstva pa so oblikovale štiri
industrijske revolucije. 170-letnico železarske tradicije v Štorah so zaznamovale tudi izdaja zbornika Štore na poti kulture železa, razstava avtorice Alenke Domjan Podobe v času
in film avtorice Slavice Glavan z naslovom Železarna Štore
1960 – 1990 posnetkov iz arhiva RTV-ja Slovenije. Zanimive
in pestre prispevke za zbornik Štore na poti kulture so prispevali Karla Oder, Slavica Glavan, Gorazd Tratnik, Matej Ocvirk,
Jakob Lamut, Tadej Brate, Milan Horvat in Alenka Domjan.
Besedilo: Matej Ocvirk
Fotografije: Gorazd Tratnik
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Županov sprejem
najboljših učencev

»Ne učimo se za šolo, ampak za življenje« (Seneka Ml.) je rek
z vabila, ki je 15. junija povabil najboljše učence Osnovne šole
Štore na sprejem k županu občine. Generacija 2021/2022 je
prva, ki jo je župan gostil v novih občinskih prostorih. Dogodka je se udeležilo 12 izjemnih učencev, ki so aktivni in uspešni
na več področjih in si zagotovo zaslužijo našo pozornost in
iskrene čestitke. To so: Neva Guček, Gal in Lea Jurkošek,
Lana Kačičnik, Gašper Vodišek, Teo Podpečan, Gal Pušnik,
Jure Robek, Živa Selič, Maj Štrlekar, Maša Tovornik in Živa
Zimšek.
Župan je v pozdravnem nagovoru dejal, da so učenci tekom
vseh devetih let šolanja dokazali, da se z delom, vztrajnostjo

in trudom lahko doseže zastavljene cilje. Še bolj kot cilj pa jim
naj bo tekom življenja pomembna pot, na katero bodo stopali
in po kateri bodo puščali sledi. V Osnovni šoli Štore in kraju so
pustili sled, sedaj pa naj pogumno sledijo svojim sanjam in naj
ne skrbijo, če kdaj zaidejo, pomembno je, da ostanejo zvesti
sami sebi in da so ponosni nase. Zahvalil se je tudi ravnateljici
Mojci Rožman, razredničarki Branki Bajc in razredniku Matiji
Pačniku za odlično vodenje učencev po njihovi izobraževalni
poti. Šola in skupnost smo tisti, ki skrbimo, da zapisani rek
drži, torej da se učenci ne učijo samo za danes in samo za
šolo, ampak za danes, jutri in za celo življenje.
Besedilo in fotografije:
Katarina Maček, občinska uprava
23
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Društvo vinogradnikov
in kletarjev Polič Štore
OCENJEVANJE VIN
V zadnjem tednu marca je potekalo 19. ocenjevanje vin. Zbrali
smo do sedaj največ vzorcev, in sicer točno 100, ki so letos v
povprečju vrhunska (skupna povprečna ocena 18,10 točke).
Zaradi negotove situacije epidemioloških ukrepov smo se
odločili, da letos ne bomo izvedli prireditve »Praznik vina in

domačih dobrot«. Smo pa zato na Domu na Svetini izvedli
interno podelitev diplom in razglasili vinarja leta. Letos je ta
prestižni naziv pripadel družini Ferenčak.
Vina je letos ocenjevala 5-članska komisija strokovnih ocenjevalcev pod vodstvom mag. Tadeje Vodovnik Plevnik.
Prvaki sort:
• BELA ZVRST: Pajk Jožica, Srečko........................18,13
• CHARDONNAY: Posestvo Bela Gora .................. 18,30
• LAŠKI RIZLING: Oberžan Mitja .............................18,13
• RENSKI RIZLING: Kovač Miran..............................18,33
• RENSKI RIZLING: Gašpar Mladen* .......................18,20
• ZELENI SILVANEC: Mihelčič Mateja, Zvonko ...... 18,20
• KERNER: Vinogradništvo Glavač.......................... 18,27
• SIVI PINOT: Posestvo Bela Gora...........................18,33
• SAUVIGNON: Majcen Janko ................................18,30
• SAUVIGNON: Vinogradništvo Glavač* .................18,27
• TRAMINEC: Vinogradništvo Škrablin ...................18,30
• TRAMINEC: Guček Janko* ...................................18,23
• RUMENI MUŠKAT: Pajk Jožica, Srečko ...............18,27
• PENINA ROSE: Šuster Bini, Danica .....................18,27
• PENINA: Gašpar Mladen ......................................18,33
• ROSE: DVK Polič ..................................................18,10
• RDEČA ZVRST: Posestvo Bela Gora ....................18,17
• MODRA FRANKINJA: Posestvo Bela Gora ..........18,17
• MODRI PINOT: Vinogradništvo..............................18,17
• ARHIVSKO BELO VINO: Vinogradništvo Glavač...18,37
• ARHIVSKO RDEČE VINO: Družina Ferenčak ........18,43
(* društveni prvak sorte)

POTOMKA IN UČNI VINOGRAD
Viničarji lepo skrbijo za Potomko in učni vinograd. V mesecu
maju smo opravili terensko predavanje na temo Zelena dela
v vinogradu. Strokovnjak iz KGZ Maribor, g. Marko Breznik,
in predstavnik podjetja Metrob, g. Marko Kramer, sta nam
nazorno pokazala potrebna opravila v vinogradu.
Trsi v učnem vinogradu lepo uspevajo in v tem času lepo kažejo razliko od sorte do sorte; vredno kratkega postanka.
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STROKOVNA EKSKURZIJA

Konec maja smo se vinogradniki po treh letih premora odpravili na strokovno ekskurzijo. Tokrat v eno izmed najbolj prepoznavnih slovenskih vinogradniških pokrajin – Goriška Brda.
Pot nas je vodila na zahod Slovenije, kjer smo spoznavali kulturne in naravne znamenitosti te regije. Okušali smo briška
vina, ki so praviloma popolnoma suha ter ekstraktno in alko-

holno bogata. Na Sabotinu smo si ogledali muzej 1. svetovne
vojne in sistem kavern – umetnih jam, vdolbenih v skalo za
zaščito pred izstrelki. Zanimiva je bila starodavna vas Šmartno, ki je nastala na rimskih temeljih. Dan smo zaključili ob
domači kulinariki.
Primož Glavač

Aktivno v društvu MDDI
Pa smo dočakali: dočakali dan, ko smo vsaj malo pregnali virus. Še vedno moramo biti previdni in upoštevati odgovorne.
Razkužujmo si roke, upoštevajmo razdaljo in le zdravi pojdimo od doma, med prijatelje.
Prijateljske vezi smo tkali vsak po svoje in ob prvih bolj številčnih delavnicah in druženjih smo komaj poročali drug drugemu o dogodkih, ki so se nam zgodili. Eni imajo lepe zgodbe, žal pa je kar veliko tragedij, ki so potrkala na številna vrata
domov. Mnogi so se morali posloviti od staršev, prijateljev in
znancev. Davek je res visok in ob srečanjih ti člani vsaj malo
pozabijo na hude dogodke, ki so jih doleteli.
V naših delavnicah smo ustvarjali različne stvari in razvijali
spretnostne potenciale. Že osemnajstič smo ob materinskem
dnevu odnesi v porodnišnico Celje pletene copatke za novorojenčke. Pletle smo jih doma in v delavnici. V vseh teh letih
smo spletli preko 550 parov copatk, ki razveseljujejo dojenčke. Še bolj pa razveseljuje članice skupine ročnih del, saj so
se nekatere naučile delati izdelke in tako združile prijetno s
koristnim.
Dobro sodelujemo z občinami in tako so nas z občine Vojnik povabili k sodelovanju v projektu »Dan za spremembe«.
Z društvom Dobra volja že dolgo sodelujemo. Dobivamo se
ob petkih in tu je priložnost za nova tkanja znanja in vzpodbujanja k dobri volji, sproščenosti in izmenjavi izkušenj. Tokrat

smo se odločili, da bomo času primerno izdelovale piščančke
iz volne. Je kar zanimiv in lep izdelek. V treh urah ga je vsaka
tečajnica izdelala, morda katera tudi prej. Vesele smo bile, ko
je bilo v škatlah vse rumeno. Odločile smo se, da bomo s tem
razveselile starejše in bolne ob obiskih ter varovance doma
upokojencev. Tam biva skoraj dvesto starostnikov ali hudih
invalidov in prav vsak je bil obdarjen. Gospa direktorica nas
je lepo sprejela in poudarila pomen sodelovanja, saj smo z
obiskom in skromno obdaritvijo polepšali vsakemu stanovalcu praznične dni.
Ja res, da je malo prijaznosti, potrpljenja in truda dovolj, da
razveseliš sebe, prijatelje, soinvalide in ljudi, ki jih je pot življenja iz vse Slovenije prinesla v dom upokojencev, kjer jim nudijo potrebno oskrbo. Spomini, ki ob takih prilikah privrejo na
dan, so čustveni tudi za nas, ki smo zdravi in lahko hodimo,
lahko gremo od doma in jih obiščemo. Je spodbuda, je milina
in je dar, ki je mnogim na jesen življenja žal odvzet. In mnogi
so povedali, da bolezni niso povabili, niso si zaslužili nemoči
in invalidnosti, ki jih je trdo delo in garanje po tovarnah brez
vprašanja prineslo v njihova življenja.
Še se bomo vrnili, še bomo v mislih z njimi in z obiski ob njih,
da bomo skupaj obujali spomine, se veselili in morda drugo
leto znova skupaj izdelovali piščančke.
Dragica Mirnik
25
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23. tradicionalni pohod po
Turistični poti občine Štore

V soboto, 7. aprila, smo člani Turističnega društva organizirali že 23. tradicionalni pohod po turistični poti občine Štore.
Zbor udeležencev je bil na ŽP Štore, kjer
nas je pričakalo oblačno in sivo vreme.
V garažnih prostorih Storkom-a nam je
Valter pripravil prijavnico. Startnina je
znašala simboličnih 8€ in je vključevala spominski nahrbtnik, bon za malico,
okrepčilo ob poti ter prevoz z Doma na
Svetini do Štor. 15 udeležencev letošnjega pohoda se je ob 8.05 podalo na
pot. Pohod je vodila Betka, za varnost
in pomoč pa sta skrbela še Alenka in
Stane. Prva postojanka oz. okrepčilna postaja je bila v Straži, kjer so nas
Resmanovi pričakali z vročim čajem in
kavo ter pestrim izborom domačih žganih pijač. Na voljo je bilo tudi domače
pecivo, ki so ga napekle članice TD.
Po postanku se je pot pričela vzpenjati do najvišje točke na Križpotih,
kjer je pohodnike pričakal dež in jih
nato spremljal dobršen del poti do cilja. Na naslednji postojanki v Svetlem
Dolu je pohodnike poleg toplih napitkov in peciva pričakal še sveže pečen
kruh iz krušne peči in domače vino, ki
nam ga je postregla ga. Fanika. Pohod
26

se je nadaljeval proti Svetini in naprej proti Domu na Svetini. Ob prihodu
na Svetino je pohodnike za kratek čas
obsijalo celo nekaj sončnih žarkov.
Pohodniki so prispeli na cilj okoli 13.30.
V Domu na Svetini jih je pričakala (kot
vedno) odlična domača enolončni-

ca in domač kruh. Po malici in počitku so se nekateri proti domu odpravili
peš, drugi pa so se v dolino odpeljali.
Kljub slabemu vremenu se je pohod zaključil lepo in verjamemo, da so si pohodniki nabrali novih izkušenj in lepih vtisov.
Posebna zahvala gre domačinom, ki so
nam pomagali in tako ponovno podprli naš trud: Resmanovi, gospa Fanika,
Roman Dobrajc in ekipa Doma na Svetini ter PD Železar Štore. Hvala tudi občini Štore, županu in lokalnemu časopisu Štorski občan za vso podporo pri
izpeljavi dogodka.
Upamo, da se v naslednjem letu zopet
srečamo. Vabljeni!
Žan Videc, TD Štore
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LPZ Štore spet poje

V Ljubiteljskem pevskem zboru Štore smo letos, natančneje
v nedeljo, 15. maja, končno spet zapeli na letnem koncertu v
Kulturnem domu Štore.
Že četrto leto zapored nas vodi zborovodkinja ga. Vesna
Turičnik Popovski. Število članov se stalno spreminja, trenutno nas je v zboru 19. Prav tako se spreminja tudi starostna
struktura članstva, čemur zna odlično prisluhniti zdajšnja zborovodkinja, saj temu prilagaja program dela in uspešno skrbi
za pomlajevanje zbora. V zadnjih skoraj treh sezonah smo
bili onemogočeni pri delu, zato je izostal naš jubilejni koncert, ki ga obljubljamo izvesti v prihodnji sezoni. Ponosni smo
na bronasti grb občine Štore, ki smo ga leta 2020 prejeli ob

20. obletnici delovanja in predstavlja vzpodbudo za nadaljnje
delo.
Na nedeljskem letnem koncertu smo se predstavili z desetimi
pesmimi, med drugimi s »Kumej sem stopov v te osemneste
let«, »Večernica«, »Vinska trta«, »Nocoj je pa en lep večer«.
Gostje so bili Pustroužeki, to so fantje iz Keblja na Pohorju, veliki protagonisti ljudske in narodne pesmi ter zvesto in
uspešno nadaljujejo delo prezgodaj preminulega ljudskega
godca in velikega človeka Tineta Lesjaka. Skupaj delujejo že
16 let, na koncertu so se nam predstavili s petimi avtorskimi
pesmimi (Pohorje moj dom, Videčnikov volek, Kebelške žejence, Pohorska pesem, Pesem bratov Višič). Kot običajno je bilo
veselo tudi po koncertu, kjer smo s Pustroužeki skupaj zapeli.
Anton Rozman

Družabno srečanje
kmetov in lovcev
Vloga lovcev v okolju, v katerem živimo, je pomembna z več
vidikov. Prvi je gotovo ta, da skušamo v smislu trajnega gospodarjenja z naravo skrbeti za ustrezno številčnost divjadi, ki
jo prenese naravno okolje. Vsako leto nam državna strokovna
služba določi načrt odstrela, ki ga moramo izvršiti v celoti.
Varujemo avtohtone ogrožene vrste divjadi z zagotavljanjem
čim boljših življenjskih pogojev ali z doseljevanjem. Gotovo
bi si želeli v naravi, še posebej v gozdu, ki je zatočišče za
divjad in za sprostitve potrebnih ljudi, več miru. Mnogi razgrajači z glasnimi motorji norijo po gozdnih poteh, jih uničujejo in
povzročajo neznanski hrup daleč naokoli.
Po Zakonu o lovu smo odgovorni za škodo, ki jo povzroči
divjad na njivah in travnikih. Isti zakon zahteva od pridelo-

valcev, da v smislu dobrega gospodarja pravočasno zaščitijo
svoj pridelek. Če kljub temu nastane škoda po divjadi, jo mi
saniramo v največji možni meri. V ta namen opravimo veliko
ur ročnega in strojnega dela ter zasejemo precej travnega semena. Zadnjih nekaj let narava z obilnim obrodom gozdnih
plodov in milimi zimami omogoča velik porast števila divjih
prašičev, ki rijejo po travnikih in iščejo beljakovinsko hrano.
Kljub intenzivnemu odstrelu v celi državi je divji prašičev še
vedno veliko, kar se odraža na velikem številu razritih travnikov in njiv. V našem lovišču smo lani izvršili 115% povečanje
načrta odstrela na 52 kosov. Za sanacijo škode po divjadi
smo lani, v 26 primerih prijave škode po divjadi, opravili 197
ročnih ur in 37 strojnih ur (mulčenje). Posejali smo 123 kg
travnega semena. Letos smo posredovali že v 17 primerih.
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Nekateri kmetje tudi sami večkrat
odpravijo škodo, še posebej
manjša razritja, za kar smo jim
hvaležni. Po večkratnih neželenih
obiskih pa mnogim »poči film«.
To dobro razumemo in jim skušamo pomagati. S kmeti si prizadevamo imeti obojestransko poštene in korektne odnose, zato
smo, tudi na pobudo župana g.
Jurkoška leta 2017 pripravili prvo
družabno srečanje s kmeti-lastniki zemljišč. Med pogovorom lahko marsikaj razjasnimo in si povemo, kar koga teži. Epidemija
je ta naša druženja prekinila, letos pa smo lahko nadaljevali s
tradicionalnimi srečanji, tokrat se je zgodilo 21. 5. 2022. Vabili
smo tiste kmete, ki imajo občutno škodo po divjadi v tekočem letu in tudi tiste, ki jo imajo praktično vsako leto.
Delovni smo bili tudi pri našem lovskem domu, kjer smo prenovili tla na balkonu in terasi pred vhodom. Zamenjali smo
talno oblogo, prestavili in povezali ograjo, prenovili in razširili
dostop, uredili parkirni prostor…Vsak obiskovalec našega

lovskega doma si lahko sam ogleda, kaj smo naredili. Vsaka obnova pa zahteva tudi materialni vložek, pri tem so nam
priskočili na pomoč sponzorji in seveda naši člani s svojim
delom in znanjem, tudi s stroji. Vsem se iskreno zahvaljujemo
za njihov prispevek.
Naravo želimo ohraniti takšno, da bo nam in našim zanamcem še dolgo pribežališče pred vsakdanjimi tegobami doma
in v službi, kjer se bomo duševno sprostili in okrepili, da se
bomo lažje zoperstavili naporom, ki nas čakajo v življenju.
Lovski zdravo!
UO LD Bojansko-Štore

Upokojenski strelci
Vsako leto izvajamo številna upokojenska športna tekmovanja. Društvo upokojencev Štore se udeležuje različnih športnih tekmovanj v širši celjski regiji. Takšna tekmovanja dajejo
našemu delovanju pestrost, obenem pa še vedno ohranjamo
športni duh, ne glede na starost. Vedno smo še aktivni med
svojimi vrstniki. Tako smo se upokojenci sekcije strelstvo ude-

ležili tekmovanja širše celjske regije. Lansko leto smo sodelovali na državnem prvenstvu upokojencev, ki je bilo v Velenju.
Konkurenca je bila močna, a smo kljub temu dosegli šesto
mesto izmed petnajstih ekip.
Letos smo se že udeležili izbirnega tekmovanja upokojencev
širše celjske regije in dosegli drugo mesto. Za ekipo Štore so
streljali naslednji člani: Marjan Dobovišek, Silvo Lubej, Jože
Lipar in Vlado Bogdanović. Težko je v tej konkurenci doseči 1.
mesto, kajti ekipa Žalca je zelo močna, saj so v ekipi nekdanji
strelski profesionalci.
Zahvaljujem se vsem našim strelcem za izjemen uspeh, pokal
pa že krasi prostore Društva upokojencev.

Vlado Bogdanović
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Še nekaj o strelskem
društvu Kovinar Štore
Strelsko društvo Kovinar Štore je bilo
ustanovljeno septembra leta 1948.
Ustanovitelja društva sta bila prvoborec
NOB Karl Vovk, partizan 1. celjske čete,
in Pavel Štefančič. Sicer pa je zgodovina
strelstva v Štorah že zelo stara in nekateri pisni viri omenjajo letnico organiziranega strelstva že okoli leta 1930. Da
to povsem drži, potrjuje dejstvo, da v
Štorah namreč domuje pokal za strelske
dosežke že iz leta 1932 in seveda tudi
fotografije strelcev iz tistega časa.
Razmah strelstva se je množično pričel
po drugi svetovni vojni. Tudi na takšen
način se prebivalstvo usposablja za morebitno obrambo domovine. Leta 1952
so z udarniškem delom uredili strelišče
za vojaško puško na 300 m. Še danes
stoji lesena strelska lopa in betonski jaški, kjer so bile nameščene tarče. Takratna jugoslovanska vojska je namreč zelo
množično podpirala strelsko dejavnost.
Strelski šport in rokovanje z orožjem je
izjemno pomembno tudi pri obrambi domovine in tega neizpodbitnega dejstva bi
se morali zavedati v naši družbi v veliko
večji meri.
Najprej smo imeli strelišče za vojaško puško, kasneje so seveda zopet z
udarniškim delom in finančno podporo
železarne Štore zgradili še strelišče za
malokalibrsko puško. Strelišče so svojemu namenu predali in uradno odprli 3.
10. 1959. Tega strelišča na veliko žalost
ni nihče več vzdrževal in je bilo pred leti
popolnoma uničeno. Žal je s tem nastala velika vrzel in nepopravljiva škoda,
saj je bilo strelišče v preteklosti izjemno
pomembno za usposabljanje pripadnikov Narodne in Civilne zaščite ter članov
ostalih obrambnih struktur v železarni in
krajevni skupnosti. Zanimivo je tudi dejstvo, da so v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja strelišče v Štorah obiskovali visoki vojaški oficirji, tudi general in visoki strelski funkcionarji iz Jugoslavije in

Slovenije. Kraj Štore in sedaj občina se
lahko upravičeno ponašata z izjemno
bogato zgodovino. Zgodovina pa je naša
učiteljica.
Štorski strelci smo imeli v preteklosti velik privilegij, saj nam je finančno ob strani
vedno stala naša železarna. Tako smo z
njeno pomočjo leta 1963 (leta 2023 bo
šestdeseta obletnica delovanja) prišli
do pokritega avtomatskega strelišča za
zračno puško, ki še danes služi svojemu
namenu. Opremljen je z osmimi strelskimi mesti, sanitarijami in društvenimi
prostori, kjer domujemo strelci, veterani,
častniška in borčevska organizacija. V
vitrinah se bohotijo pokali, ki so jih naši
odlični strelci skozi desetletja prejemali
za odlične rezultate na tekmovanjih po
takratni širni skupni domovini Jugoslaviji.
Tudi strelski prapor ponosno nosimo na
vseh prireditvah, ki jih organiziramo člani
domoljubnih organizacij. Smo pa seveda
tudi izjemno ponosni, da se lahko predstavimo na občinskem bazarju društev, ki

ga odlično pripravi in organizira naša občina v športnem parku na Lipi. Veseli nas
tudi dejstvo, da je naš razstavni prostor
med najbolj obiskanimi in to ravno z mladino, na katero polagamo največje upe
in tiha pričakovanja, da se pridružijo med
naše strelske vrste.
Tudi v strelskih vrstah se na našo veliko
žalost od nas za vedno poslovijo naši
dragi člani, prijatelji in tovariši. Razumljivo, da vseh ne morem našteti, lahko bi
katerega nenamerno izpustil in mu naredil krivico, tega pa ne želim in ne maram. Želim pa vsekakor omeniti našega
Vilija, Vilija Dečmana, strelsko legendo,
ki je bil član strelskega društva več kot
petinšestdeset let in je bil član takratne državne reprezentance Jugoslavije
in eden najboljših strelcev v državi. Od
njega smo se na celjskem pokopališču
poslovili februarja letos. Naj bo ta članek
namenjen tudi v njegov spomin. Štorskemu strelstvu je zapustil neizbrisen
pečat in neizbrisen spomin.
Srečko Križanec

Nova defibrilatorja v Občini Štore
Na stavbi Športnega društva Kovinar Štore na Udarniški ulici 10 in na ograji
zasebne posesti na naslovu Pečovje 38 A.
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Druženje in šport krepita
ski so bili okrnjeni, delavnice so potekale v manjših skupinah.
Tudi na šport nismo pozabili. Takoj ko je bilo dovoljeno, smo
se z dvema avtobusoma odpravili na Gorenjsko. Ogledali
smo si tudi Bled, kjer smo se malo razvajali, za dobro voljo
pa sta poskrbela naša harmonikarja Janko in Drago. Ob petju
smo dobili družbo turistov in eden od njih mi je rekel, da bi šel
kar z nami, saj tako vesele družbe že dolgo ni srečal. Dobra
volja zdravi in naši veseli obrazi so to dokazali. Po okusnem
kosilu je sledilo petje in klepet, saj smo si imeli mnogo za povedat. Tokrat je bila zlata nit pogovora le lepa in vzpodbudne
beseda. Invalidi moramo biti vzgled prijaznosti, medsebojnega spoštovanja in srčnosti. Pomoč drug drugemu in enotnost
naj bo naša pot k lepšemu jutri, k boljšemu počutju in zdravju.
Kaj nam mar bogastvo, če teh dobrin ni. Ampak mi smo bogati, najbogatejši, saj nam je mar, mar za sočlana, za vsakega
posameznika. Skupaj smo skala, ki se zlepa ne zruši.

Po svetu morijo vojne, narava se maščuje na različne načine.
Čas korone, vsaj upam, je mimo. V našem društvu smo bili v
tem času še bolj aktivni, saj so nas člani potrebovali. Žal je bil
tokrat telefon glavni igralec pri kontaktu. Z našimi prostovoljci
smo ves čas ohranjali stike, posebno še s tistimi, za katere
smo vedeli, da so osamljeni, prestrašeni ali oboleli s to hudo
"kugo". Zakoni se spreminjajo in pomagali smo napisati mnogo vlog za oceno telesne okvare in za osebno asistenco .Obi-

Da se kaj naučimo in izvemo kaj novega, smo pripravili delavnice v sodelovanju z ZD Celje in NIJZ. Športne aktivnosti so
za člane velikega pomena. Organizirali smo pohode s težjimi
invalidi skozi Celjski park, po poti proti Laškem in na Anski
vrh. Danes pa smo se odpravili do Špice ob Savinji. Dodobra
smo se prej raztelovadili in počasi prehodili načrtovano pot.
Za vzpodbudo in dobro voljo se nam je pridružila naša Tatjana, naš vzor upanja, truda in rekla "nikoli, res nikoli ne obupaj". In preživeli smo skupaj prijetno dopoldne in še prehojena
5 km pot je medalja za naše zdravje. Saj vsak korak šteje,
mar ne?
Dragica Mirnik

Občinsko strelsko
prvenstvo
Štore praznujejo občinski praznik 1. junija. Takrat se dogajajo številne športne aktivnosti, ki pa jih ne morejo izpeljati
vse na isti dan. Vsa športna društva naredijo plan aktivnosti
ob občinskem prazniku, tudi Strelsko društvo se je vključilo v
občinski program.
Naša kulturna animatorka Vesna Inkret moderira facebook
profil STRELCI, na katerem objavlja naše aktivnosti. Na omenjeni strani je objavljeno, da strelsko društvo organizira občin30

sko prvenstvo v streljanju z zračno puško. V propozicijah so
navedene starostne kategorije:
pionirji od 8 do 14 let, mladinci od 14 do 18 let, seniorji od
14 do 50 let ter veterani nad 50 let. Odziv na prireditev je bil
zadovoljiv, kar je razvidno iz slike. Zastopane so bile vse razpisane kategorije, doseženi so bili dobri rezultati. Še posebno
sem vesel odziva pionirjev in mladincev. Medalje so bile razdeljene po navedenih kategorijah.

junij 2022

Pionirji:
1. mesto Miha Sanda
2. mesto Žan Štor
3. mesto Peter Gorenjak

Najštevilčnejša skupina so bili veterani:
1. mesto Vlado Bogdanović
2. mesto Marjan Dobovišek
3. mesto Martin Leskovar

Mladinci:
1. mesto Simon Gorenjak
2. in 3. mesto ni podeljeno
Ženske:
1. mesto Jožica Leskovar
2. mesto Danica Bevc
3. mesto Verica Štante
Seniorji:
1. mesto Elvis Sanda
2. mesto Zlatko Črnjenković
3. mesto ni podeljeno

Po razglasitvi in podelitvi medalj je sledilo prijetno druženje.
Zelo okusne čevapčiče In perutničke sta pripravila Rudi Doberšek in Franc Tržan, kifeljčke je spekla Branka Godicelj, potico pa Danica Bevc. Za petje in ples je poskrbel Brane
Moškotevc, za serviranje in postrežbo pai Branka Godicelj in
Zlata Romih.
Ostali člani so poskrbeli za postavitev in pospravljanje miz.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujem, da je vse super
potekalo.
Upam, da bo naslednje leto še več udeležencev.
Vlado Bogdanović
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Vodenje dijakov 1. gimnazije
v Celju po vasi Svetina in
predstavitev znamenitosti vasi

V četrtek, 2. 6. 2022, so imeli dijaki 1.
letnika Prve gimnazije v Celju del učnega programa izvedenega na Domu na
Svetini, ker je septembra 2021 odpadel
zaradi »korone«. Za spoznavanje vasi
Svetina in okolice smo poskrbeli planinci PD Železar Štore.
K sodelovanju smo povabili poznavalko
kraja Svetina in njene zgodovine, domačinko, gospo Betko Vrbovšek.
Program je potekal tako, da smo se
omenjenega dne zbrali ob 10. uri pred
Domom na Svetini. Tu so nas čakali dijaki in profesorici. Podali smo se v vas
Svetina, kjer nas je pred cerkvijo Marije Snežne čakala naša vodička Betka
Vrbovšek.
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Predstavila nam je zgodovino cerkve
Marije Snežne, njeno zunanjost, za tem
pa nas je popeljala tudi v notranjost
cerkve in nam povedala veliko o zgodovini vasi Svetina.
Nato nas je popeljala do cerkve Sv. Križa in nam razložila zgodovino cerkve
in samega Križa. Po končanem ogledu obeh cerkva smo se sprehodili do
pokopališča na Svetini, kjer se nahaja
zadnje počivališče svetovno znane popotnice Alme Karlin. Naša vodička nam
je ob grobu podala njeno življenjsko
zgodbo.
Po končani predstavitvi smo naredili
skupinsko fotografijo, se zahvalili naši
vodički za izčrpno in čudovito predstavitev ter se od nje poslovili.

Nato smo se odpravili nazaj v smeri
Doma na Svetini in nadaljevali do lovskega, Vrunčevega doma. Spoznali
smo zgodovino doma in si ogledali okolico z lepim razgledom na mesto Celje.
Privoščili smo si zaslužen počitek z malico. Po končani malici smo krenili nazaj proti Domu na Svetini in s tem se je
naše druženje končalo.
V veselje nam je bilo, da smo lahko dijakom in profesoricama popestrili del
njihovega učnega načrta.
Za dijake in njihovi profesorici smo se
trudili Betka Vrbovšek, Peter Doberšek,
Betka in Valter Jelen.
Valter Jelen

Naša občina praznuje

Naša občina praznuje

Fotografije: Maja Godec, Katarina Maček in Rosvita Jager

Naša občina praznuje

Naša občina praznuje
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Čiščenje poti in obnova
oglasnih desk
V soboto, 4. 6. 2022, sva se s Petrom Doberškom ob 7. uri
sestala na Lipi pod Mercatorjem, kjer stoji naša oglasna deska. Lotila sva se obnove. Najprej sva jo obrusila in vse lesene
dele prebarvala z lak zaščito za les, zadnjo stran oglasne deske pa sva oblekla v pločevino, ki jo je doniral Matej Čanžek.
Po končanem delu sva se odpeljala do društvenih prostorov
in ponovila postopek na oglasni deski društva, ki je pritrjena
na steni pred vhodom.
Popila sva kavico in se odpeljala na Vrunčev dom. Vzela sva
orodje in se odpravila do razpotja Svetina – Žlajfa.
Porezala sva grmovje, osvobodila planinske smerne table in
očistila pot. Na poti sva v zemljo zabila še železni klin, ki je
štrlel iz zemlje – na njem se je marsikdo spotikal, zato je bil pri
nepazljivi hoji zelo moteč in nevaren.
Vsem pohodnikom po naših poteh želim veliko lepih trenutkov in nepozabnih doživetij.
Pri oglasnih deskah pa le postojte, saj lahko dobite dodaten
namig za vaše podvige, pa še preberete lahko kakšen zanimiv članek.
Valter Jelen

Utrinki z dogodkov ŠKD Straža
Letos smo končno lahko pripravili občni zbor v normalnih
okoliščinah. V tem posebnem času nas je društvo povezovalo malo drugače: družili in rekreirali smo se individualno in v
manjših skupinah. Nova pridobitev od lanskega leta je streha
nad letno kuhinjo. Kar nekaj volje in prostovoljnih ur in dela
je bilo potrebnih, da smo projekt izpeljali. Še enkrat iskrena
hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli.
Drugič smo v lanskem letu organizirali poseben izziv za vse, in
sicer aktivnost z naslovom »Prijatelji Resevne«. Najbolj aktivnim v posameznih kategorijah smo na občnem zboru podelili
nagrade za leto 2021. Z aktivnostjo nadaljujemo tudi v letu
2022.
Kot vsako leto smo tudi letos člani ŠKD Straža poskrbeli, da
je bil 1. maj v Straži takšen, kot mora biti. Zadnjega aprila
smo ob igrišču ročno postavili velik mlaj, ki je ponosno ozna-

njal prihajajoč delavski praznik. Naslednje jutro je vas zbudila
budnica štorovske godbe, brez katere si ne predstavljamo
1. maja. Člani društva smo prisotnim pripravili tradicionalen
vaški zajtrk in se počasi odpravili na prvomajski pohod.
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V sklopu projekta LAS smo za starejše člane ŠKD Straža pripravili usposabljanje o možnosti uporabe elektronskih storitev
(edavki, ezdravje, euprava…), ki je bilo zelo dobro obiskano.
V soboto, 4. junija 2022, se je na igrišču v Straži v sklopu
dogodkov ob prazniku občine Štore odvil tradicionalni poletni
košarkarski turnir trojk.

Turnirja se je na vroče poletno popoldne udeležilo 5 ekip iz
širše celjske regije in občine Štore. Zmagovalci turnirja so letos postali domačini, ekipa ŠKD Straža, ki je v finalu premagala ekipo PCT. Tretje mesto na turnirju je osvojila ekipa Kompole boys. Poleg borbene športne predstave vseh moštev
so gledalce očarali predvsem mladi košarkarji, ki tudi največ
vadijo na igrišču v Straži – ekipa Juniors, ki so se ves turnir
zelo dobro kosali z najboljšimi in na koncu za las zgrešili pokal
za 3. mesto.
Ko so tekmovalci sedli na zaslužen počitek, pa so igrišče napolnili otroci, ki so prav tako pokazali svoje dobro košarkarsko znanje, tako da se za podmladek košarke v Straži ni bati.
Organizatorji, ŠKD Straža, so za zaključek turnirja poskrbeli
tudi za dobro hrano in pijačo, tako da je bil tudi po razglasitvi
najboljših še čas za veselo druženje.
Tako tekmovalci kot gledalci so obljubili, da z veseljem pridejo
spet naslednje leto.
Besedilo: Petra Tratnjek
Fotografije: Luka Tratnjek in Urša Mastnak

Ure tenisa v 2. razredu
Tenis je eden najbolj znanih športov na svetu. Je igra, kjer
navadno igrata dva ali štirje igralci in je priljubljena pri ljudeh
vseh starosti. Teniška igrišča so polna predvsem v toplejših
mesecih, ko so pogoji primerni za igro na prostem.
Učencem se zdi tenis zelo zanimiv šport. V mesecu maju in
juniju sta trenerja Kris in Goran iz Športnega društva Lokrovec dvakrat tedensko sodelovala pri urah športa. Učence sta
spoznavala z osnovami tenisa. Pri urah sta preko iger vzpodbujala navajanje na redno udejstvovanje s športom, na ra-
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zvoj osnovnih motoričnih sposobnosti (koordinacija, agilnost,
moč, hitrost, ravnotežje), učenje osnovnih teniških udarcev,
razvoj temeljnih taktičnih sposobnosti in športnih vrednot ter
učenja pravil igre.
Otroci so uživali v teniških izzivih in tako podrobneje spoznali
ta šport. Trenerjema se najlepše zahvaljujemo.
Med počitnicami vabita v njihovo šolo tenisa na teniško igrišče na Lipi.
Tatjana Mravlak in Maja Plevnik

junij 2022

Povezanost nas vodi naprej
V zadnjih dveh letih smo se tudi gasilci znašli v nepričakovanem primežu neznanih okoliščin, prilagajanj ter nujnosti hitrih in učinkovitih odzivov na vsakodnevno spreminjajoče se
okolje. Skrb za lastno zdravje ter zdravje vseh naših bližnjih,
predvsem kritičnih skupin, je bila na prvem mestu. Skupaj
smo uspešno prekrmarili skozi to obdobje in naprej gremo
še močnejši.

Kljub vsem omejitvam smo gasilci v Prožinski vasi zadnji dve
leti poleg izvajanja operativnih nalog posvetili veliko časa
pripravam na državno gasilsko tekmovanje in gasilsko olimpijado, ki bo letos potekala v Celju med 17. in 24. julijem.
V zgodovini društva so se naše ekipe že uspele uvrstiti na
državno tekmovanje, leta 1993 pa se je ekipa članov udeležila tudi gasilske olimpijade v Berlinu. Državnega gasilskega
tekmovanja so se lani udeležile tri članske ekipe, kar je največ
v zgodovini društva. Vse ekipe so uspešno zastopale celotno
občino Štore in GZ Celje ter dosegle odlične rezultate, a žal
ne dovolj, da bi se uvrstile na letošnjo gasilsko olimpijado.
Poleg pomoči krajanom veliko časa posvečamo tudi pripravam na razna tekmovanja. V mesecu maju smo organizirali
tekmovanje v gasilski orientaciji za celotno GZ Celje. Mladi
člani gasilskih organizacij so spoznavali pokrajino Kompol in

Drage, kjer je potekala trasa za različne kategorije. Naše ekipe so dosegle odlične rezultate in se že pripravljajo na regijsko tekmovanje.
Pretekli vikend je v organizaciji GZ Celje potekalo občinsko
tekmovanje mladine in članov, kjer so naše društvo zastopale
ekipe pionirjev, mladincev, članic in članov. Dosegli so odlične
rezultate, saj so mladinci dosegli prvo mesto v svoji kategoriji,
članice A drugo mesto, članice in člani B prav tako prvo mesto v svoji kategoriji. Vse štiri ekipe so se uvrstile na regijsko
tekmovanje, ki bo potekalo jeseni, ko bodo poskusile doseči
rezultate, ki vodjio na državno tekmovanje prihodnje leto.
Kljub počitnicam bomo vsi gasilci v občini Štore skrbeli za
vašo varnost, jeseni pa nadaljevali s pripravami na tekmovanja in pridobivali nova znanja na različnih usposabljanjih.
Vse vas vabimo, da si med 19. in 24. julijem vzamete čas, saj
bo edinstvena priložnost, da si ogledate nastope najboljših
gasilskih enot iz celega sveta v Celju, ki gosti gasilsko olimpijado.
Marko Kroflič

39

O DEL U DRU ŠT EV

Aktualno iz ŠD Kovinar
V marčevski številki Štorskega občana smo se v prispevku
dotaknili pogojev, pod katerimi smo delovali v obdobju zadnjih dveh let zaradi epidemije in posledično omejitev, kakor
tudi zaradi neuporabe šolskih telovadnic iz nam vsem znanih
upravičenih razlogov. Napovedali smo naš program športnih
aktivnosti in predvidenih prireditev v letošnjem letu s poudarkom na prvem polletju.
Tako lahko skoraj vsak dan občani spremljate naše aktivnostih na zunanjih športnih objektih ter objektih pri osnovni šoli
z udeležbo naših najmlajših, pa vse do najstarejših udeležencev, treninge v Kovinarjevi nogometni šoli, nogometnih
tekem tekmovalnih selekcij, tečajev tenisa in rekreativnega
igranja na tenis igriščih, tekem v tenisu Obsoteljske lige, pa
tudi vadbe balinarjev in tekmovanja v kozjanski balinarski ligi.
Ne smemo pozabiti še na druge rekreativne skupine v različnih panogah, katerih udeleženci so člani našega društva.
Omejitve zadnjih dveh let so tudi v športu pustile posledice
pri našem delu. Marsikdo je opustil redno športno aktivnost in
žal smo tudi med najmlajšimi udeleženci beležili upad. Vendar
letos število teh vztrajno raste, tako da imamo samo v sta-

rostnem obdobju od 5 do 15 let več kot 100 udeležencev.
Lahko rečemo, da po dveh letih v ŠD KOVINAR, njegovih
sekcijah in klubu ponovno dihamo z polnimi pljuči.
To potrjujejo že realizirane in predvidene prireditve, ki so bile
ali še bodo izvedene v tem mesecu. Tako so balinarji organizirali tradicionalni turnir ob prazniku občine Štore, katerega
se je udeležilo 6 ekip. Prvo mesto je osvojila ekipa DRUŠTVA
UPOKOJENCEV ŠTORE, drugo ekipa BK GORICA pri Slivnici in tretje mesto ekipa KOVINAR-ja. Balinarji so zaključili
tudi prvi del desetčlanske lige BKL. Zaključen je tudi I. del
Obsoteljske lige v tenisu.
Zaključek za udeležence Kovinarjeve nogometne šole in tekmovalne sezone 2021/22 smo izvedli 18. junija s podelitvijo medalj nogometašem ter nadaljevali s športno-zabavnim
druženjem mladih nogometašev, staršev, organizatorjev v
društvu, trenerjev in vseh, ki prispevajo ustvarjanju pogojev
za uspešno delo v športu. Več o tem dogodku, ostalih naših
dejavnostih in prireditvah v obdobju do izida naslednje številke Štorskega občana, pa takrat.
Ladislav Kaluža

Dan odprtih vrat Konjeniškega
društva Štore
nost jezdenja so izkoristili tudi starši in ostali obiskovalci. Posebno doživetje je bila vožnja z vozom, saj ni potrebno toliko
poguma, le uživanje na sedežih visoko nad tlemi.
Obiskovalce smo razvajali s sladko-slanimi priboljški, pijačo in
neizmerno lepo naravo. Otroci so lahko barvali in ustvarjali.
Vzdušje je popestril naš društveni ansambel Veseli jahači.
Člani konjeniškega društva se počutimo ponosni in zadovoljni, saj nam je tudi letos uspelo privabiti obiskovalce, da so
preživeli nekaj časa v naravi v družbi konj.
Cvetka Šuster

Po nekaj deževnih dneh se je v soboto, 11. junija, naredil čudovit dan. Člani konjeniškega društva smo že osmo leto ponudili na ogled svoje prostore in omogočili jezdenje konjev in
vožnjo z vozom. Spet je bilo veliko veselja, smeha in razigranosti in navdušenih otroških obrazov.
Jezdenje je za nekatere otroke pomenilo prvi stik s konjem.
Vsem je uspelo sedeti v sedlu in odjezditi krog ali dva. Mož40
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Naj mentorica
prostovoljcev 2021
Vsako leto prejmemo voščila in drobna darila ob največjih
praznikih v letu.
Ivanka Tofant je naša koordinatorka, mentorica, prostovoljka.
Prav zaradi njenih lastnosti vedno pomagati tako prostovoljcem kot posameznikom, nam kaže, kako preprosto je biti
dober človek.
Iskrene čestitke naši Ivanki Tofant za naziv NAJ MENTORICA
PROSTOVOLJCEV 2021.
Njena veličina se kaže v tem, ko pove, da je to priznanje namenjeno vsem prostovoljcem.
Cvetka Šuster
V programu Starejši za starejše imamo v Štorah najboljšo
mentorico. Ivanka Tofant je oseba, za katero lahko rečemo,
da je dejavna na vseh področjih. V programu Starejši za starejše je z vso svojo dušo in telesom. V programu sodeluje vse
od začetka (2005) tega programa kot koordinatorica in tudi
mentorica nam, prostovoljcem.
Ivanka s svojimi članki v našem občinskem časopisu vedno
znova promovira program Starejši za starejše, ozavešča lokalno prebivalstvo o potrebi po pomoči starejšim in sodelovanju
z mlajšo generacijo. Večkrat je gost na naših lokalnih radijskih
postajah. Pogosto se udeležuje okroglih miz in pogovorov,
kako izboljšati položaj starejših. Do nedavnega je bila vodja
koordinatorjev na Pokrajinski zvezi društev upokojencev.
V občini Štore v programu Starejši za starejše sodeluje 38
prostovoljcev. Prav vse je vpeljala v delo in nam predstavila
vse potrebno za opravljanje prostovoljnega dela. Ima individualen pristop do prostovoljca in vedno pomaga z nasveti ali
dejanji, kadar smo prostovoljci v stiski in potrebujemo podporo. Vedno nam daje občutek, da delamo nekaj dobrega,
vrednega.
Ivanka nas redno informira o prostovoljskih dogodkih in izobraževanju. Imamo redna srečanja, ki nam prostovoljcem
krepijo občutek pripadnosti in delujejo motivacijsko.
Nikoli nas ne pozabi pohvaliti. Vsi smo prejeli pisna priznanja
za trud in pripravljenost biti prostovoljec.
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Prostovoljstvo
Občina Štore
je prejela naziv
»Prostovoljstvu
prijazna občina«
V torek, 24. maja, je na
slovesni dan prostovoljstva
v Domu Kulture v Kamniku Občina Štore prejela naziv »Prostovoljstvu prijazna občina
2022«. Občini Štore je bil podeljen naziv zaradi spodbujanja
prostovoljstva, podpore prostovoljskim organizacijam, udejstvovanja zaposlenih v prostovoljskih aktivnostih, zaradi pomoči pri
promociji in izrekanja zahval zaslužnim prostovoljcem in društvom. Priznanje je prevzel podžupan Jani Glavač.
Izjemno smo ponosni tudi na občanko Ivano Karolino Tofant,
ki je prejela naziv »Naj mentorica prostovoljcev 2021". Naziv
je prejela za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažira-

no podporo njihovemu delu v Zvezi upokojencev Slovenije.
Iskrene čestitke in hvala za vse, kar ste storili za naše krajane.
Župan je ob tej priložnosti dejal, da »smo izredno ponosni
na vsakega med nami, vami, ki tako ali drugače s prostovoljnimi dejanji prispevate k lepši lokalni skupnosti. Svet se ne
spreminja samo z revolucijami, ampak predvsem s takšnimi
dejanji vseh nas, vseh vas. Hvala vsakemu prostovoljcu posebej.«

Teden prostovoljstva v Občini Štore
Slovenska filantropija je med 23. in 29. majem 2022 že tradicionalno organizirala 23. nacionalni teden prostovoljstva, katerega
namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje in ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. V ta namen so po Sloveniji potekali različni dogodki in tako tudi v
Občini Štore.

OŠ Štore in Društvo upokojencev Štore sodelujeta pri projektu “PEŠBUS”, ki spodbuja medgeneracijsko povezovanje in gibanje ene in druge generacije. “Pešbus” deluje
po sistemu, da otroci, ki prihajajo v šolo z avtobusom
ali pa jih v šolo pripeljejo starši, pridejo peš na zbirno
mesto, kjer jih čaka odrasla oseba, »peš-šofer«, in jih
varno pospremi do vrat osnovne šole oziroma do najbližje avtobusne postaje.
Pešbus smo prvič preizkusili na relaciji spodnje Štore-OŠ Štore, v prihodnjem šolskem letu pa načrtujemo
podobne podvige tudi na drugih relacijah.
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Najmlajši otroci iz Kompol so ustvarjali s prstnimi barvami
in s flomastrom narisali risbo z naslovom Potolažim prijateljico, ki je žalostna.

Projekt “Prijazno pomagam” v OŠ Štore: učenci od 1. do 9. razreda so
v omenjenem tednu vsaj
enkrat na dan za nekoga
oziroma namesto nekoga
opravili dobro delo, ga zapisali in se konec tedna ob
zbranih listkih o prijaznih
gestah tudi pogovarjali.
Najpogosteje so pomagali
družinskim članom pri domačih opravilih.

junij 2022

Vrtec Lipa in enota Kompole sta
aktivnosti v tem tednu osredotočili
na temo “Prostovoljstvo”. Otroci so skozi vodene pogovore na
temo prometa, prometne varnosti
in predstavitve tematskega slikovnega gradiva besedi gasilec in prostovoljstvo pogosto slišali skupaj.
Otroci so tako spoznali, da v naših
okrajih gasilci delujejo kot prostovoljna društva ali kot poklicni gasilci. Spoznali so pomembnost prostovoljstva med gasilskimi vrstami, saj gasilska panoga
v Sloveniji pogosto temelji ravno na prostovoljstvu, in kako pomembno je in v kolikšni meri nam gasilci v življenju priskočijo
na pomoč! Otroci gasilce seveda takoj povežejo s požari, gašenjem le-teh,
a delo gasilcev zajema še toliko več! Skupaj smo tako ob slikovnih prikazih
ugotavljali, da nam gasilci pomagajo tudi pri poplavah, reševanju živali, ki se
zateče previsoko v drevo, pri prometnih nesrečah in podrtemu drevju zaradi
neurja.
Plod vodenih pogovorov znotraj oddelka Svetlo zeleni palček se je odražal v
porastu simbolno-domišljijske igre, kjer so se otroci vživljali v vlogo gasilca,
se odzvali na klic na pomoč, reševali plišaste igrače s polic, si v času bivanja
na prostem iz korita za mivko in odpadnih pnevmatik izdelali gasilsko vozilo!
Ogledali smo si tudi risanko Gasilec Samo, ki krasno prikazuje nesebično
pomoč gasilcev v okolici. Naša igralnica se je tekom vzgojno-izobraževalne
teme V prometu postopno spreminjala v garažo gasilskega doma, saj so
otroci s slikarsko tehniko spretno naslikali lastno gasilsko vozilo, ki smo ga
»parkirali« na našo svetlo zeleno steno igralnice!

Mavrični palček iz Kompol
Katarina Maček, Mojca Rožman,
Katja Krevh in Karmen G. Žgank
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Preprečevanje, odkrivanje in vodenje
kroničnih nenalezljivih bolezni skozi
oči diplomirane medicinske sestre v
ambulanti družinske medicine
Poudarek dela v referenčni ambulanti je zajem zdrave populacije od 30. leta dalje in odkrivanje dejavnikov tveganja za
nastanek srčno-žilnih obolenj ter vodenju bolnikov z urejenimi
kroničnimi obolenji.
Diplomirana medicinska sestra se bo v referenčni ambulanti z
vami pogovorila in vam svetovala o zdravem načinu življenja,
pomenu zdrave prehrane, redne telesne aktivnosti, predstavila vam bo program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – program SVIT,
zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka materničnega vratu – program ZORA in državni presejalni program za
odkrivanje raka na prsih – program DORA. Skupaj z vami bo
pregledala in vam svetovala pri laboratorijskih vrednosti krvnega sladkorja in holesterola – lipidograma.
Prav tako bo vodila kronične bolnike z urejeno boleznijo, kot
so:
• astma
• kronična obstruktivna bolezen
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•
•
•
•

arterijska hipertenzija
sladkorna bolezen tip 2
osteoporoza
depresija

Delo v referenčni ambulanti je tako usmerjeno v celovito in
kakovostno obravnavo bolnika s strokovnim pristopom pri
preprečevanju razvoja kroničnih nenalezljivih bolezni in nadzorom nad že razvito kronično boleznijo.
Dovolite, da vam pomagamo obdržati in izboljšati zdravje.
Referenčne ambulante:
Sanja Špile, dipl. m. s. (03 780 23 29; sanja.spile@zd-celje.
si) izvaja preventivne preglede v ambulanti Andreja Zupančič,
dr. med., in Ana Planinc, dr. med.
Špela Freitag Zorko, dipl. m. s. (03 780 23 40; spela.freitag@zd-celje.si) izvaja preventivne preglede v ambulanti Sanja Bulatovič, dr. med., in Gregor Moleh, dr. med.
Diplomirane med. sestre v družinski medicini

DO GAJA N JE V D O MU LI PA
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Poletne športne igre
Ga. direktorica Marina je pozdravila vse
prisotne ter jim zaželela veliko športne
sreče.
Harmonikar Srečko Pajk je poskrbel za
veselo in navijaško vzdušje. Stanovalci
so spodbujali tekmovalce, komisija pa
je skrbno nadzorovala potek iger. Kuhinja nam je pripravila prigrizke in osvežilno pijačo.
Kljub dežju so igre potekale v veselem
in živahnem vzdušju. Zmagala je ekipa
4. nadstropja. Vsi tekmovalci so dobili ročno izdelane medalje ter praktična
darila naših sponzorjev ter ročna dela
naših stanovalcev.

V Domu Lipa Štore so 9. junija 2022
potekale tradicionalne devete poletne
športno družabne igre, ki vsem sodelujočim pomenijo prijeten dogodek.

novalcev. Ekipe so se pomerile v štirih
igrah, in sicer: met obročev na stožce,
kegljanje, kocka sreče in miselna igra
Tangram.

Vsako nadstropje doma in nove stavbe
je imelo svojo ekipo. Tako se je oblikovalo pet ekip in vsaka je štela pet sta-

Za zabavo in napovedovanje iger je
poskrbel naš Martin. Igre je otvoril domski Žoga bend z dvema skladbama.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in
zaposlenim, ki so pomagali pri izvedbi
iger, ter službi delovne terapije in fizioterapije za vse treninge in uspešno pripravljene in izvedene devete športne igre.

Jasna Plavčak
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Opravili smo delo.
Naj bo blagoslovljeno!
Spet so se zaprla šolska vrata in veroučni prostori. Otroci so
z veseljem odšli v počitniške dni, za njimi pa po urejanju dokumentacije in pospravljanju gradiv tudi učitelji ter katehetje in
katehistinje. Tudi starši so si oddahnili, saj so tedni v maju in
juniju običajno naporni in vnašajo napetost med ljudi, v družine in šole. Veliko je dogajanja in raznih prireditev, ki zahtevajo
svoj čas in napor, a običajno tistim, ki v njih z dobro voljo
sodelujejo, prinaša tudi veselje in sprostitev. Tega pa smo vsi
potrebni in zato najbrž tudi tako željno pričakujemo počitnice.
Naj bodo lepe za vse, naj sprostijo telo in duha vsem deležnikom. Naj raste, kar smo med šolskim in veroučnim letom
sejali.

povabljence prvoobhajancev. V lepem sodelovanju otrok in
tudi staršev smo se letos malo več ustavili ob vodi, ki je vir
življenja in nas v krstu prerodi za božje otroke in očisti duše
grehov. Tako nas usposobi za prejemanje ostalih zakramentov, sveta evharistija pa nas hrani na poti telesa in duha. Pred
vrati cerkve je bil zato napis: »Kakor kruh in voda, zame si
Gospod«.

Seveda se s počitnicami ne ustavi čas. Porajajo se različne možnosti dejavnosti, rekreacije, izletov, potovanj, izobraževanj, romanj, oratorijev in duhovnih poglabljanj za različne generacije. Naj ne bodo počitnice in dopusti samo čas
brezdelja, ampak tudi priložnost za nova spoznanja, doživetja
in poglobitve duha. Za to je gotovo veliko priložnosti, če jih
bomo le hoteli videti in seči po njih.
V župniji Teharje in sv. Lovrenc je bilo v pomladanskem času
živo. Za prvo srečanje z Jezusom v svetem obhajilu se je
pripravljalo 18 otrok iz tretjega razreda šolskega in veroučnega obiskovanja. Nekajkrat smo se srečali tudi s starši na
sestanku, bolj ali manj pa tudi pri sveti maši. V nedeljo, 22.
maja, smo imeli lepo slovesnost v župnijski cerkvi na Teharjah, ki je dovolj velika, da sprejme tudi vse sorodnike in druge

Drugi teden v juniju smo zaključili letošnje veroučno delo.
Lepo se zahvalim katehistinjam Alenki Rezar in s. Ani Šuštar,
ki sta skrbno izvajali veroučna srečanja in občasno pomagali
tudi pri sodelovanju otrok v bogoslužju. Sestra Ana, redovnica iz reda Frančiškank Marijinih misijonark, po dveh letih delovanja v Celju odhaja jeseni v Ljubljano, mi pa bomo pogrešali
njen prijazen pristop, inovativno delo in pesem, ki jo je vedno
prinašala s seboj. Veseli smo, da bo še lahko vodila počitniški
vikend oratorij od 19.-21. avgusta.
Spomladansko delo v naših župnijah je vodila letos še posebno misel o sinodalnosti ali skupni poti, ki jo je papež Frančišek izpostavil celotni katoliški Cerkvi kot priložnost, nalogo in
skupno pot, saj beseda sinoda (syn-hodus) pomeni prav to,
skupaj iti v isto smer. Papež Frančišek vabi celotno Cerkev
k premišljevanju o odločilni tematiki za njeno življenje in poslanstvo: »Prav pot sinodalnosti je tisto, k čemur Bog vabi
Cerkev tretjega tisočletja.« O tem sem pisal v prejšnji številki Občana. Tudi v župniji smo na temo sodelovanj, poslu-
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šanja in sodelovanja razmišljali in se pogovarjali v različnih
skupinah: v zakonski skupini, v okviru župnijskih svetov obeh
župnij in župnijskih sodelavcev. Vabil sem tudi k aktivnemu
sodelovanju v spletni anketi, k razmišljanju in medsebojnemu
poslušanju in pogovoru. Preko župnijskih animatorjev za sinodo smo se vključevali tudi v škofijsko dogajanje z zapisi in
predlogi naših srečanj.

Sinodalno dogajanje, skupno pot, praktično izražamo tudi v
naših srečanjih pri bogoslužju in občasno tudi po njem, še
zlasti ob prvih nedeljah, ko smo povabljeni, da se v župnijski
dvorani ustavimo še na kratko ob kavici ali čaju, predvsem
pa ob srečanju in klepetu, saj se ljudje čedalje redkeje srečamo na tak način. Hitenje v službo in domov, nakupovanje in
sedenje pred ekrani nas trga iz osnovne človeške komunikacije in nas dela le posameznike in ne več skupnost, nas dela
kritične in pikre do drugih, predvsem pa sebične in premalo
občutljive za ljudi okrog nas, za njihove stiske in pričakovanja.
Lepa srečanja so bile tudi nedeljske šmarnice pri kapelah in
že tradicionalni pohod štirih cerkva, ki smo ga letos zaradi
slabega vremena iz maja prestavili na prvo nedeljo v juniju.
Graditi občestvo v teh časih ni lahko in vsi smo v skušnjavi,
da gledamo le nase in na svojo družino, a s tem osiromašimo
svojo človeško in duhovno plat, ki se dopolnjuje in izraža v
občestvu, v skupnosti. Za kristjane je Cerkev odlično okolje,
kjer se to najlepše uresničuje.

POD PLAŠČEM SVETEGA MARTINA župnija Teharje skozi čas
Poznate preteklost našega kraja in naše župnije? Veste vsaj
približno za dogajanje v preteklosti in sedanjosti?
Gotovo bi si morali vsi priznati, da o preteklosti vemo le

del(ček) tega, kar je bilo in da bi bilo zelo prav vedeti kaj več.
Drevo raste iz korenin, sedanjost iz preteklosti, naše skupnosti pa iz dogodkov v preteklosti ter delovanja velikih mož in
žena, ki so prispevali svoj delež v zgodovini kraja in Cerkve,
prepoznavali potrebe in možnosti za blagor ljudi v svojem
času ter povezovali in spodbujali druge k uresničevanju.

V župniji Teharje smo pristopili k temu, da odgrnemo zaveso
preteklosti in pogledamo nazaj, skozi čas vsaj 800 let. Pri
tem smo poleg domačih zgodovinarjev Mateja Ocvirka, Janje
Pesjak Uršič in teologa dr. Mirana Sajovica, naprosili upokojenega profesorja zgodovine na Teološki fakulteti v Ljubljani
in avtorja številnih knjig o zgodovini Cerkve na Slovenskem
(pred leti je napisal tudi knjigo Pod varstvom Marije Snežne
in Sv. Lovrenca), dr. Bogdana Kolarja. Pri Celjski Mohorjevi
družbi so nam priskočili na pomoč glede preloma, oblikovanja in izdaje. Pri tem se je posebej trudila urednica, naša dr.
Cvetka Rezar Mlakar. Knjiga bo na razpolago že za Anine
nedelje in predstavitev načrtujemo za soboto, 23. 7. Prepričan sem, da bo to dragocen dokument o življenju in delu
naših prednikov, dogodkov v daljni in bližnji preteklosti ter
prikaz tudi sedanjega plodnega dela v župniji in njeni vpetosti
v vsakdanje življenje, v kraj in povezanost z Bogom in ljudmi.
Knjigo vam z veseljem priporočam in bo dostopna vsem, ki
jo bodo želeli.
Miha Herman, župnik

47

S REBRN E NI T I

Župan na obisku pri jubilantih

Inge Gračner, 80 let

Ivana Godicelj, 80 let

Anton Majoranc, 80 let

Tradicionalno srečanje
v Društvu upokojencev

Prostovoljci programa Starejši za starejše smo se tudi letos spomnili na
praznične dni žensk v mesecu marcu.
V društvo smo povabili tiste ženske, ki
se držijo bolj doma in se ne udeležujejo društvenih prireditev. Običajno smo
našo večnamensko dvorano napolnili,
letos pa ni bilo tako. Kljub temu da je
bilo prijavljenih okrog 30 udeleženk, jih
je kar nekaj ostalo doma.
48

Seveda pa zato ni bilo vzdušje nič manj
veselo. Milan je s svojo harmoniko poskrbel za dobro voljo, pa tudi pesem je
našla svoje mesto. Ob prigrizku in dobri kapljici je beseda stekla o zdravju in
počutju v jeseni življenja. Mimogrede pa
se je približal večer in posloviti se je bilo
treba.
Ker je bilo srečanje teden dni po veliki
noči, so udeleženke prejele pisanke, ki
jih je oblekla v čipko naša prostovoljka
Biserka.
Organizatorji smo bili zadovoljni, da
smo lahko nekaj naredili za tiste, ki so
osamljene in jim vtisi ostanejo za takrat,
ko se prikrade dolgčas.
Neizmerna sreča leži v osrečevanju drugih, deljena bridkost se razpolovi, a kadar delimo srečo, se ta podvoji.
Seveda bomo s to tradicijo nadaljevali

tudi naslednje leto, do takrat pa ostanimo kolikor toliko zdravi.
Ivanka Tofant
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Izlet nadarjenih učencev v Celje
V sredo, 16. marca, smo se z nadarjenimi učenci in učiteljicama Majo Korošec in Branko Bajc odpravili na izlet v Celje, kjer
smo obiskali Tropsko hišo in Tehnopark Celje.

Okoli 12. ure smo se zbrali pred šolo in se peš odpravili do
železniške postaje v spodnjih Štorah, od koder smo se z vlakom odpeljali v Celje. Najprej smo se odpravili do Tropske
hiše. Prve pol ure smo učenci imeli prost ogled hiše, v nadaljevanju pa smo imeli vodene delavnice. Po samostojnem
ogledu smo se odpravili v prostor, kjer nam je gospod Simon, ki je biolog, pokazal nekaj živali. Najprej nam je prinesel
madagaskarskega tenreka. Vsako žival smo si ogledali, nato
smo jo lahko pobožali ali držali v rokah. Prinesel nam je tudi
kačo, ameriškega rdečega goža in železno kačico, ki sploh
ni kača, ampak je stonoga. Bilo je zabavno in veliko novega
smo se naučili.
Po ogledu Tropske hiše smo se napotili v Tehnopark. Ko
smo vstopili, smo se razdelili v dve skupini. Vsi smo vneto
čakali, da nas bodo vodiči odpeljali na ogled. Vsaka skupina
si je ogledala svoje nadstropje, po določenem času pa smo
se zamenjali. V prvem nadstropju smo si ogledali planetarij,
se ujeli v milne mehurčke in si pogledali kar nekaj primerov

iluzij. V drugem nadstropju smo s pomočjo simulatorja leteli
z motornim zmajem in si ogledali Celje iz zraka. S pomočjo
posebne naprave smo lahko ugotovili, kako edinstveni smo.
Natisnili smo si lahko bankovec za 20 €, na katerem je bila
natisnjena naša slika.
Preživeli smo zanimivo popoldne, ki nam bo ostalo v lepem
spominu.
Ajda Vouk, 7.b in Neža Selič, 7.a
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Ekošola na OŠ Štore v
šolskem letu 2021/22
so tudi pridelki z ekološkim certifikatom. Učenci imajo vsak dan na razpolago sadje. Ob petkih dobijo sadje ali
zelenjavo (korenje), ki je financirano iz
Sheme šolskega sadja. Projekt poteka
na naši šoli že vrsto let in učenci so ga
podomačili.
Eden izmed priljubljenih projektov je
tudi tradicionalni slovenski zajtrk. Poleg
tradicionalnih živil, ki so jih učenci dobili pri malici, je potekalo vrsto spremljajočih dejavnosti (ogled posnetkov o
pomenu slovenske hrane, predstavitev
Čebelarske zveze, ustvarjanje na izbrano temo).
Osnovna Šola Štore že vrsto let aktivno
sodeluje v programu Ekošole. Za pridobitev zelene zastave vsako leto sodelujemo pri različnih projektih in se trudimo
ozaveščati učence o okoljski problematiki in rešitvah zanjo. Kolektiv Osnovne šole Štore tako vsako leto skupaj z
učenci skrbi za pravilno ločevanje odpadkov, trudimo se varčevati z energijo,
vodo in porabo vseh vrst papirja.
Pri pouku, dnevih dejavnosti, v okviru
knjižnično-informacijskega znanja in
v podaljšanem bivanju smo izvedli že
utečene nagradne projekte, kot so Eko
paket, Ne zavrzi oblek, ohrani planet!,
Mlekastično! Izberem domače, Ekobranje za ekoživljenje, Likovni natečaj za
kreativne izdelke, Ekokviz ter Odpadkom dajemo novo življenje.
Na šoli so učencem ponujene mnoge
aktivnosti za zdravje in dobro počutje.
Pomemben del je tudi prehrana. V šolski kuhinji se trudijo z dobavo pridelkov
lokalnih dobaviteljev (mleko, med, jogurt, skuta, jabolčni sok, maslo, kruh,
sadje in določena zelenjava). Vključeni
50
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Prav tako smo se pridružili akciji v pripravi tradicionalnega slovenskega kosila
in v jedilnik vključili jedi iz zelja in repe.
Učenci od 6. do 8. razreda so se pod
mentorstvom učiteljice Dijane Žabkar
pripravljali tudi na Ekokviz. Na državno
tekmovanje so se uvrstili trije učenci iz
naše šole, in sicer: EMA SANDA iz 6.
razreda, AJDA VOUK iz 7. razreda in
MAX VODOVNIK iz 8. razreda. Čestitke
vsem trem!
V mesecu aprilu smo na svetovni dan
Zemlje na šoli izvedli Eko dan. Za učence smo pripravili različne delavnice z
okoljsko tematiko.
Učence v ekokotičku pri knjižnici sproti
obveščamo o aktualnih informacijah in
ekovsebinah, o datumih zbiralnih akcij,
pomembnih svetovnih dneh, povezanih z varovanjem in zaščito okolja. Pri
šolski knjižnici se nahajajo zabojniki za
nevarne odpadke (izrabljene tonerje in
kartuše, baterije, sijalke in male električne aparate). Dobrodelno zbiramo tudi
plastične zamaške za društvo Vesele
nogice, ki pomagajo osebam s posebnimi potrebami.
Za popestritev smo v mesecu maju na
šoli organizirali ogled prav posebnega
vozila E-transformer 2.0. Obiskali so ga
učenci od 6. do 8. razreda. Pri vozilu
je potekala tudi izmenjava še delujočih
elektronskih naprav.

rali so oblačila in se predstavili v obliki
modne revije. Ustvarili so eko plakat in
skupinsko poslikavo ter slikali in risali na
temo narave, živali in hrane. Vse skupaj
so zaokrožili še z zabavnimi glasbenimi
nastopi po hodnikih v času odmorov.
Ekološko obarvan je lahko tudi šolski
radio. V prispevku so govorili o pomenu skrbi za okolje. Navezali so se
na letošnjo Evrovizijo, kjer se je Latvija
predstavila s pesmijo Eat your salad, v
kateri na hudomušen način pozivajo k
reciklaži, ločevanju odpadkov, manjši

porabi mesa in večjemu vnosu zelenjave.
V tem šolskem letu bomo skupno izvedli tri zbiralne akcije odpadnega papirja. Star papir učenci s starši odvažajo
tudi na Simbio d. o. o. in na Dinos d. o.
o. Pri zbiranju sodelujejo tudi krajani ter
podjetji Petrol Energetika in Valji d.o.o.
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje.
Zbirajte star papir še naprej.
Maja Plevnik in Tatjana Mravlak

Učenci predmetne stopnje so letos
prvič sodelovali pri Tednu umetnosti,
ki je bil ekološko obarvan z naslovom
Umetnost, okolje in človek. Iz odpadnih materialov so ustvarili reciklirana
glasbila pri pouku glasbe, se poigrali
z arhitekturo in gradnjo zgradb iz »odpadne« lepenke, izdelovali zgradbe na
temo »svetovna kulturna dediščina«,
učenci so izdelali tudi igralo – grad, za
najmlajše v prvi triadi. Poskrbeli so za
dekoracijo stopnišča z baloni iz odpadnega časopisa in tetrapakov, recikli51
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Evropska vas
V ponedeljek, 9. 5. 2022, je v Celju potekal zaključek prireditve Evropska vas. Naša šola je o izbrani državi Češki pripravila čudovito stojnico z zanimivimi izdelki. Na stojnici naše
šole se je našlo vse od magnetov do vrečk z motivi čeških risanih junakov. Posebno pozornost je vzbujala tabla, na kateri
sta bila upodobljena Pat in Mat. Vrtčevskim otrokom so bile
še posebej všeč lutke in zastavice, starejši pa so se zanimali
predvsem za vrečke in magnete.
K štorovski stojnici je pristopila tudi ministrica za šolstvo, ga.
Simona Kustec, in si ogledala naše izdelke. Obiskal nas je g.
župan, Miran Jurkošek, in nam čestital za lepo stojnico. Nazaj
v šolo smo odšli zadovoljni, saj smo oddali skoraj vse izdelke.
Eneja Cvetič, 8. b

Sodelovanje učencev OŠ Štore in
OŠ Blaža Kocena Ponikva
V mesecu marcu smo izvedli prvo sodelovanje učencev izbirnega predmeta turistična vzgoja na OŠ Štore in OŠ Blaža
Kocena Ponikva.
Odzvali smo se povabilu mladih Ponkovljanov, ki so nas gostoljubno sprejeli.
Bogato turistično ponudbo Ponikve so
popestrili s koncertom v cerkvi sv. Mar52

tina in dobrotami, ki so jih sami pripravili. Med vodenjem po kraju smo spoznali
tudi majhno dlakavo velikonočnico, zaščiteno rastlino, ki ima na Ponikvi največje rastišče v Sloveniji.
Ta popoldan je kar prehitro minil, zato
smo sklenili, da nove prijatelje povabimo v Štore.
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S prihodom so nas počastili v sredo,
11. 5. 2022. Pričakali smo jih pred šolo,
jim izkazali dobrodošlico pri naši lokomotivi Štefki in jih pogostili. Ko smo se
posladkali, smo se skupaj podali na
pot proti kapelici Marije, ki je vklesana
v skalo na Pečovju. Med potjo smo jim
predstavili številne znamenitosti – sankaška progo, Vizjakovo rojstno hišo,
kozolec na Pečovju, vhod v rudnik. »Pri
Mariji« smo povedali nekaj o slavni svetovni popotnici Almi Karlin, ki je pokopana na Svetini.
Ob zaključku pohoda se je oglasila tudi
harmonika, sledilo je druženje, po njem
pa kar prehitro slovo od prijateljev iz
osnovne šole na Ponikvi.
Max Vodovnik in
Manica Doberšek

Predstava ob zaključku
bralne značke za učence od
1. do 4. razreda
Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost;
učence spodbuja k branju in dviga njihovo
bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno
značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.
Da je branje res pomembno, ker nam širi obzorja, prav tako pa nam omogoča potovanje
kamor koli in kadar koli, verjamejo številni
učenci naše šole, ki so tudi v tem šolskem letu
pridno brali in usvojili bralno značko.
V četrtek, 19. maja, se je s predstavo Dobrega gusarčka, ki ga je za naše učence uprizorilo Gledališče Smejček, zaključilo bralno
potovanje. Ob tej priložnosti čestitke vsem
učencem, ki so usvojili bralno značko, obenem
pa veliko veselja ob branju tudi v prihodnjem
šolskem letu.
Barbara Štimulak
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Vikend dejavnosti za
nadarjene učence

V mesecu maju, natančneje od 20. 5. do 22. 5., smo izvedli
vikend dejavnosti za nadarjene učence na Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti Trilobit na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami. Dejavnosti se je udeležilo 23 učencev od 5. do 9.
razreda.
Kljub starostnim razlikam so se učenci zelo lepo razumeli in
vzorno obnašali. Imeli smo zelo pester program. S krajšimi
sprehodi smo spoznali značilnosti okolice, njeno bližnjo zgodovino, z iskanjem fosilov pa tudi davno zgodovino okolice.

Naučili smo se izdelave ognjišča in prižiganja ognja s kresilnim
kamnom ter izdelave filtra za čiščenje vode. Spoznali smo nekaj praktičnih primerov prve pomoči in izdelali improvizirana
nosila za prenos poškodovanca. Tudi za športne dejavnosti
smo si vzeli čas. Učenci so streljali z lokom, plezali po zunanji
plezalni steni in veslali s kanuji po umetnem jezeru. Najbolj
pa je učence navdušilo druženje v prostem času in večerna
zabava v pižamah.
Maja Korošec in Branka Bajc

Noč branja na
Osnovni Šoli Štore
Za učence od 5. do 9. razreda smo 3. in
4. junija letos po dvoletnem premoru že
enajstič pripravili Noč branja. Dogodek
je nagrada za vse pridne bralce, ki so
usvojili bralno značko.
Noči branja se je udeležilo 39 učencev
od 5. do 9. razreda. Letošnja rdeča nit
je bil šport in zdrav način življenja. V
času epidemije smo preveč časa presedeli za računalniki, zato smo se odločili,
da bomo na dogodku čimbolj aktivni.
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Tudi knjige nam veliko ponujajo na področju zdravega načina življenja in zdrave prehrane. Otroci lahko preko knjig
spoznavajo različne športne discipline,
berejo športne biografije/avtobiografije,
ki so navdih mnogim po svetu, ali pa se
preizkusijo v kulinaričnem ustvarjanju s
pomočjo knjig o zdravi prehrani.
Osrednji del dogodka je predstavljal
EXATLON, športno tekmovanje, ki smo
ga spremljali preko televizije. Poligoni so

tako postali eni izmed najbolj priljubljenih športnih disciplin. V ta namen smo
povabili športnike, ki so tekmovali v
prvi sezoni EXATLONA, našemu vabilu
pa se je odzval eden izmed najboljših
tekmovalcev, Alen Lamper. Za učence
je bilo to največje presenečenje. Na igrišču smo postavili napihljiv poligon, na
katerem so se preizkusili v štafetnem
tekmovanju po skupinah. Naš gost pa
je tekmoval z vsemi tistimi učenci, ki so
bili tako pogumni, da so ga izzvali. In teh
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ni manjkalo. Nekateri so ga v zadnjem
delu tekmovanja, kjer so metali obročke, uspeli tudi premagati. To je bilo veselje! Po skoraj dveh urah intenzivnega
tekmovanja na poligonu smo se odpravili na večerjo, ki nam jo je pripravil naš
kuhar Tomi. Tudi tokrat je potešil naše
brbončice. Sledil je pogovor z Alenom,
ki je več kot eno uro odgovarjal na radovedna vprašanja učencev in jim pri tem
postregel z marsikatero zanimivostjo, ki
se je zgodila na tekmovanju. Otroci so
bili več kot navdušeni nad slišanim, zato
so ga večkrat nagradili z zares bučnim
aplavzom. Izvedeli smo tudi, da Alen
rad bere, da je opravljal bralno značko in da trenutno piše svojo knjigo. Na
veliko veselje vseh se je Alen z vsakim
posebej tudi slikal in razdelil svoje slike z
avtogramom. Alenu smo se srčno zahvalili za obisk in ga obenem prosili, da
se še kdaj oglasi pri nas.
Sledile so »team building« igre, kjer je
bilo potrebno sodelovanje vseh v skupini, da je bila naloga uspešno opravljena.
So se pa ob teh igrah tudi precej nasmejali. Za zaključek so se v temi podali

še na lov za skritim zakladom. Ob polnoči se je program zaključil. Otroci pa
še dolgo niso zaspali in izkoristili noč za
branje in pogovor s prijatelji.
Naslednje jutro so učenci pospravili učilnice, pojedli zajtrk in zapisali svoje vtise
o Noči branja. Zadovoljni, navdušeni in
predvsem utrujeni so se vsi ob deveti uri
odpravili domov.
Vtisi, ki smo jih postavili na razstavo, so

povedali, da je bila Noč branja za učence nepozabna in da je kot nagrada za
pridno branje resnično enkratna.
Na šoli se vsako leto trudimo, da bi
za bralno značko sodelovali vsi učenci
šole. Ob koncu leta vse pridne bralce
tudi nagradimo. Žal pa učenci nimajo ustrezne spodbude doma, zato jih
vsako leto manj usvoji bralno značko.
Upam, da bomo v naslednjem šolskem
letu uspeli k branju pritegniti več otrok.
Barbara Štimulak
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Presenečenje za dobitnike
letošnje bralne značke

V petek, 10. 6. 2022, smo se učenci, ki smo uspešno opravili
bralno značko, za nagrado odpravili v kino. Ogledali smo si
mladinski film Vesolje med nami, nad katerim smo bili vsi
zelo navdušeni. Zgodba govori tako o ljubezni kot tudi o problemih današnje družbe in prav zaradi tega je marsikdo po-

točil tudi kakšno solzo. Glede na to, da sta za nami dve leti
brez najzanimivejših šolskih aktivnosti, je bila to prava osvežitev. Zato je lahko marsikateremu učencu, ki ni opravil bralne
značke, žal.
Maša Tovornik, Živa Zimšek, Živa Selič

Svetlo zeleni palčki na
viteškem turnirju: nočitev otrok
v Vrtcu Lipa, Štore
V oddelku Svetlo zeleni palček smo ponovno zavrteli kolo
časa, ki se je ustavilo v srednjeveškem času. V času, ki otroke močno pritegne, jih zanima, vzbuja njihovo radovednost in
buri domišljijo! Pa sva se strokovni delavki odločili, da se malo
ustavimo v tistem času in ga raziščemo.
Otroci so skozi vodene pogovore in različen slikovni material
spoznavali podobe tedanjega časa, kako in kje so ljudje takrat živeli, kako so se obvarovali pred nevarnostmi, ipd. Spoznavanje vsebin, vezanih na srednji vek, sva strokovni delavki
vključevali v igro. Tako so se otroci naučili novo elementarno igro Bežimo, bežimo, zmaj lovi, se seznanili z osnovnimi
plesnimi elementi renesančnega plesa v vrstah in ga ob glasbi
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tudi plesali. V spoznavanje glasbe takratnega časa smo vključili tudi poslušanje baročne glasbe in spoznavanje instrumentov.
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Enega izmed njih smo spoznali tudi v živo. Instrument prečno
flavto nam je predstavila in nanj zaigrala praktikantka Patricija
Videc, ki je v našem oddelku opravljala obvezno prakso. V
ospredje se je postavila tudi simbolna igra, kjer so se deklice
našega oddelka vživljale v vloge princesk, kraljičen in pri igri
uporabljale ogledala in krilca, ki so nastala izpod rok naše
Ditke, dečki pa so se vživljali v vlogo princev, kraljev in vitezov.

privoščili tudi mi. Otroci so se preoblekli v svoje pižame in v
skupnem prostoru zaplesali. Po zabavi smo si pripravili še
grajsko pojedino ob skupnem omizju, kjer so prostor osvetlile
tudi svečke.
Utrujeni in siti vitezi in princeske so lahko pred spanjem le še
umili zobe in obraz ter se polni vtisov odpravili k počitku. V
spanje so otroke ponesle klasične pravljice Sneguljčica, Trnuljčica in Obuti maček.
Nočitve se je udeležilo 20 otrok in strokovni delavki sva zelo
ponosni tako na otroke kot tudi starše, saj so le-ti z vključitvijo
v nočitev v vrtcu otrokom omogočili pomembno življenjsko
izkušnjo, za katero upava, da jo bodo vsi skupaj še dolgo
nosili v lepem spominu!
Katja Krevh in Ditka Rednak

Otroci so si ob likovni tehniki tiska s pečatnikom izdelali tudi
lastne zlatnike, a kaj, ko se nam je pripetilo, da je nekega dne
skrinja z našimi zlatniki izginila! K sreči se je ob načrtovanju
in izvedbi nočitve otrok v vrtcu zgodil preobrat, saj nam je
skrinjo z zakladom pomagal poiskati čisto pravi vitez, gospod
Peter (Srednjeveško, zgodovinsko in kulturno društvo Vitezi,
najemniki Grofov Celjskih), ki je otrokom predstavil vrsto različnega orožja, rekvizitov iz časa gradov ter otrokom omogočil, da so se pomeriti kot pravi vitezi. In seveda so otroci ob
pomoči viteza Petra skrinjo z zlatniki tudi našli! Otroci so svoje viteške veščine preizkušali tudi na pripravljenem »viteškem
turnirju« ter se tako preizkusili v hoji po hlodu z ravnotežno
palico, s prenašanjem kocke na glavi za pravo držo bodočih
princesk, v sabljanju z baloni, v tekmovanju pri premagovanju
ovir z viteškim konjem in ciljanjem v tarčo! Vsak viteški turnir
pa se zaključi z grajsko zabavo, ki smo si jo na večer nočitve
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Zaključek projekta Palček
Bralček v Vrtcu Lipa, Štore
V letošnjem letu je v Vrtcu Lipa v projektu Palček Bralček tekmovalo 107 otrok. Priznanje si je prislužilo 77 otrok, 38 otrok
si je prislužilo dodatno nagrado za še več povedanih pravljic.
V novembru smo obiskali novo knjižnico v Mercator centru v
Štorah. Otroci so skozi celo leto obiskovali knjižnico s starši,
si sposojali pravljice, ki so jim jih starši doma brali, v vrtcu pa
so jih otroci predstavili svojim prijateljem. S tem so si krepili
samozavest in pridobivali govorne izkušnje.

Glasno branje starša otroku je dejanje in dajanje ljubezni, ki
zahteva čas. In prav to sporočilo naj bi s pomočjo projekta
Palček Bralček prenesli v družine.
Otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju berejo, imajo močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejših obdobjih.

Zaključek projekta je bil v sredo, 4. 5. 2022, ob 10. uri v telovadnici vrtca. Za nagrado so si tisti otroci, ki so uspešno
zaključili projekt, ogledali predstavo gledališča Pravljičarna z
naslovom Radovednica iz čebelnjaka. Na koncu so otroci dobili še priznanja in posebne nagrade.
Zinka Grobelnik

Vrtec v naravi
Polni pričakovanj smo se v začetku meseca maja najstarejši
otroci iz Štor in Kompol odpravili z avtobusom proti Libeličam. Pot je minila, kot bi trenil, in prijazni učitelji Doma Ajda
so nas pričakali ter nam zaželeli dobrodošlico. Po okusnem
kosilu smo si uredili sobe in svoje sposobnosti preizkusili na
plezalni steni in v lokostrelstvu. Po večerji smo se odpravili do
mejnega kamna in stopili na avstrijsko ozemlje.
Da neprimerno vreme ne obstaja, da obstajajo le neprimerna oblačila in obutev, smo dokazali drugi dan bivanja. Kljub
slabemu vremenu smo več kot odlično izkoristili sobotni dan.
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Preživeli smo ga ob raziskovanju gozda in ob tabornem ognju. Polni novih spoznanj in doživetij smo večer zaključili ob
zabavni glasbi in plesu.
V nedeljo smo se zbudili v sončno jutro. Po zajtrku smo pričeli s pakiranjem. Dopoldne smo dodobra izkoristili, saj smo
skupaj z biologinjo Jasmino izdelovali dišeče parfume iz travniških rastlin. Učitelj Gašper nam je pripravil razgiban spretnostni poligon z ovirami, pri katerem ni manjkala niti metla.
Po kosilu nas je čakal že avtobus in nas varno pripeljal v Štore. Za nami je bil čudovit vikend, poln dogodivščin, izzivov in
nepozabnih spominov, ki si jih bomo zapomnili za celo življenje.
Ana Kupec, Zala Mastnak Jurkošek, Magda Romih,
Igor Pavlović, Klavdija Berglez in Mihaela Jelenc
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Kdor se giba, je zdrav
kot riba!

V vrtcu Lipa smo v tednu od 16. 5. do
20. 5. 2022 v sklopu meseca športa
tudi v tem šolskem letu izvedli »teden
športa«. Letošnja rdeča nit tedenskega
projekta je bila »mini olimpijada«. Športna zabava za otroke je potekala na
ravni celotnega vrtca. Tako kot vsaka
olimpijada je bila tudi naša sestavljena iz treh osnovnih sklopov: olimpijski
protokol z olimpijsko zastavo ter baklo,
izvedba športnih izzivov in zaključek z
gosti ter podelitvijo zasluženih diplom.
Skozi ves teden so se zvrstile različne
športne dejavnosti: spretnostni poligon
z ovirami, zabavne igre z vodo, vožnja s
kolesi, skiroji in tricikli, orientacijski pohod in iskanje skritega zaklada. Rdeči
in Temno rdeči palčki pa smo eno zabavno dopoldne preživeli na eko-kmetiji
Stari mlin v Šentjanžu nad Štorami, ki
ponuja ogromno doživetij tako za otroke kot odrasle. Na kmetiji imajo mini
živalski vrt, kjer smo spoznali alpake,
koze, ovce, kobilo in pava. Živali smo
lahko božali in jih hranili. Sprehodili smo
se do mlina na »sto in en način«, kjer
nam je gospod Rok predstavil, kako so
se skozi čas spreminjali načini mletja žit.
Na posestvu stoji kulturna dediščina, in
sicer mlin na vodo iz leta 1778 z muzejsko zbirko in krušno pečjo. Na petkov

zaključek smo k sodelovanju kot aktivna
udeleženca povabili dva gosta, in sicer
nogometnega trenerja Matjaža Štancar
in hokejskega trenerja Domna Ramšaka. Teden športa je ves čas potekal v
duhu »važno je sodelovati in ne zmaga-

ti!«. Mali nadobudni športniki vrtca Lipa
so v vseh ponujenih dejavnostih uživali
in se pošteno razgibali. Ob tako vročem
tednu pa ni smelo manjkati nekaj sladkega … seveda, sladoled!!!
Klavdija Berglez in Mojca Rumpf
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Športni teden
v Vrtcu Kompole

»Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj
telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase« (Videmšek in Kovač, 2001). Gibanje je povezano tudi z ostalimi področji Kurikuluma: z jezikom, naravo, matematiko, umetnostjo in družbo.
V športnem tednu smo vsak dan izvedli različne dejavnosti. Šli
smo na pohod do igrišča v Straži, igrali smo se z žogami, se
vozili s poganjalci, kolesi in skiroji, tekmovali smo v prenašanju
vode in premagovali različne ovire pri spretnostnem poligonu.
Otroke smo motivirale za gibanje, jim razložile potek dejavnosti
ter skrbele za njihovo varnost in prijetno vzdušje. Pripravile smo
medalje, ki smo jih v petek tudi podelile.
Karmen G. Žgank in Urška Krašovec

Glasbeni teden v Kompolah
V glasbenem tednu smo odkrivali in raziskovali svet glasbe,
senzibilnost do zvočnih informacij in radovednost do glasbenih dogodkov in inštrumentov.
Obiskala sta nas dva mlada glasbenika in nas vsak s svojim
inštrumentom popeljala v svet glasbe. Klarinetist nam je zaigral nekaj ljudskih in umetnih pesmi, mi pa smo jih poskušali
prepoznati, kar nam je dobro uspevalo. Harmonikarju smo se
pridružili s petjem in se odlično zabavali. Na obisku glasbenega studia smo spoznavali ritmična tolkala in se preizkušali v
igranju nanje. Teden je hitro minil ob spoznavanju in ustvarjanju glasbenih elementov in prvin.
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Glasba je umetnost trajne vrednosti in dokazana je tudi njena pozitivna vloga pri spodbujanju otrokovega uravnoteženega razvoja. Poleg petja kažejo otroci tudi velik interes do
igranja na inštrumente in do ustvarjanja ob glasbi. Primerno
načrtovana glasbena dejavnost spodbudno vpliva in podpira
otrokov interes in njegovo aktivnost. Otrok bo na osnovi izkušenj in že osvojenega znanja nadalje razvijal svoje glasbene
zmožnosti.
Danijela Bertoncelj
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Prehrana nekoč in danes
in zdrav življenjski slog
Vijolični palčki smo se za kratek čas preselili v preteklost,
spoznavali in preizkušali smo jedi, ki so bile v preteklosti pogosto na mizi babic in dedkov. V goste smo povabili Renejevo
babico, da nam je skuhala mlečno juho, ki so jo že nekdaj
kuhali v Makolah, od koder prihaja (tako kot jo je naučila kuhati njena babica). Včasih so bili zajtrki drugačni od današnjih.
Pred babičinim prihodom smo prebrali pravljico Lonček kuhaj, si ogledali lončene posode (klasificirali smo jih po velikosti) in lesene žlice. Otrokom sva želeli čim bolj približati način
prehranjevanja njihovih babic in dedkov. Otroci so pomagali
pri razbijanju jajc v skodelico, dodajanju moke in vanilijevega
sladkorja. Najbolj všeč jim je bil kakav Benko, ki ga je babica
prinesla s seboj. Pojedli so vse, čeprav je bil to že njihov drugi
zajtrk.
Karmen G. Žgank in Urška Krašovec

Zaključna prireditev
Vrtca Lipa, Štore
Zdi se, da vsako šolsko leto hitreje priteče do cilja in tako

V letošnjem šolskem letu smo v našem vrtcu v ospredje

se je tudi letos zgodilo, da se je junij zgodil kar naenkrat in

postavili dve prednostni področji, eno od njih je tudi podro-

s seboj pripeljal tudi čas organizacije in priprave zaključne

čje gibanja, kar sva organizatorki zaključne prireditve upo-

prireditve našega vrtca Lipa, Štore po dveletnem premoru.

števali in jo zato obarvali športno. V sredo, 15. 6. 2022, smo
tako na vseh zunanjih površinah našega vrtca in na šolskem
igrišču v bližini vrtca organizirali športno popoldne za otroke,
starše in zaposlene vrtca Lipa, Štore in dislocirane enote
Kompole.
Športno popoldne se je pričelo z zborom staršev in otrok
ob gibalni postaji vzgojiteljice oddelka, ki ga obiskuje otrok,
kjer so s skupnimi močmi najprej izbrali in določili predstavnika – starša otroka iz matičnega oddelka, ki se je z reševanjem gibalnih izzivov po postajah, kjer mu je bil merjen čas,
potegoval in boril za pokal in naziv »zmagovalec športnega
popoldneva«.
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Reševanja gibalnih izzivov po postajah so se sicer lotili čisto vsi obiskovalci prireditve, saj so bile naloge zastavljene
tako, da so bile primerne za vse starosti, hkrati pa so spodbujale tudi sodelovanje med starši in otroki. Vsi starši, otroci
in izbranih 11 predstavnikov so tako uspešno premagovali
11 pripravljenih gibalnih postaj.

Tekmovalnost je bilo zaznati, motivacije pa tudi ni primanjkovalo, saj so ob pripravljenem finalnem poligonu navijali z
navijaškimi rekviziti, ki so jih pripravile vzgojiteljice z otroki
v tednu pred športno prireditvijo, in spodbujali so čisto vsi:
otroci in starši našega vrtca Lipa. Trije finalisti, torej izbrani
in zgoraj omenjeni starši so se na poti do pokala izkazali
in uspešno premostili naloge: pretakanje vode iz vedra v
vedro s prestopanjem ovir s plavutkami na nogah, stresanje
Meritve časa pa so hitro pokazale uspešnost predstavnikov
oddelkov našega vrtca pri reševanju gibalnih nalog. Medtem
ko sva organizatorki dogodka Katja in Ditka primerjali čase
opravljenih nalog naših predstavnikov, so se vsi obiskovalci
lahko posladkali z domačim sladoledom izpod rok naših kuharic, ohlajeno lubenico in vodo. Meritve časov opravljenih
gibalnih nalog so tako uspešno izluščile 3 favorite, ki so se
morali ponovno dokazati, in sicer pri reševanju finalnega gibalnega poligona na stadionu pri vrtcu. Med tri favorite so
se prebili predstavniki – očetje otrok iz treh oddelkov našega
vrtca, in sicer oddelka Temno rdeči palček g. Balažič, Svetlo
zeleni palček g. Rožman in Vijolični palček g. Stermecki.

pink-ponk žogic iz škatlice, privezane za pas tekmovalca,
vrtenje okrog palice in ciljanje kegljev, plazenje pod mrežo
in hkratno nabiranje žogic določene barve, previjanje lutke-dojenčka, iztek do cilja s pokanjem balonov točno določene barve in pok finalnega balona, ki je določil zmagovalca
našega športnega popoldneva.
Zmago, ki je prinesla pokal z nazivom »zmagovalec športnega popoldneva«, je oddelku Temno rdeči palček priboril
njihov predstavnik, g. Balažič, ter tako predšolskim otrokom, ki v letošnjem šolskem letu zapuščajo naš vrtec in se
v jeseni selijo v šolske klopi, še dodatno polepšal spomin na
vrtec ter zmago le še posladkal.
Pridobljeni pokal bo krasil vhodna vrata zmagovalne igralnice še celotno naslednje šolsko leto ter predal organizacijsko
palico zaključne prireditve za naslednje šolsko leto v roke
strokovnega tandema oddelka Temno rdeči palček. Uspešnost oddelkov našega vrtca na prihodnji zaključni prireditvi
pa bo razkril vhod igralnice, kjer bo prehodni pokal dobil
svoje mesto naslednjič. Splača se potruditi.

Katja Krevh in Edita Rednak
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DVODNEVNI TABOR ZA OTROKE
Konjeniško društvo Štore organizira
dvodnevni tabor za otroke, in sicer 19. in 20. avgusta 2022 na
prostoru društva v Gajski hosti.
Kaj bomo počeli na taboru?
Veliko se bomo družili s konji, jezdili in spoznavali različne poklice,
povezane z njimi. Postavili bomo šotore, zvečer peli in plesali ob zvokih
kitare in na tabornem ognju pekli jabolka, koruzo,….
Pripravljamo že četrti tabor po vrsti, vodijo ga izkušene animatorke.
Poskrbljeno bo tudi za nočno varnost otrok.
Vse ostale informacije in prijave na tel. številkah:
031 264 664 Cvetka
031 228 276 Leon

VABLJENI
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ANGLEŠKO TENIŠKE
POČITNICE
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ANGLEŠKE TENIŠKE POČITNICE POD
VODSTVOM IZKUŠENIH TRENERJEV
TENISA IN »NATIVE SPEAKER«
UČITELJICE ANGLEŠČINE Z ZABAVNIM
PRISTOPOM DO JEZIKA PREKO IGRE.
PO DOPOLDANSKEM TRENINGU TENISA V
ŠTORAH, KOSILO V RESTAVRACIJI LIPA ŠTORE,
PREVOZ DO KOMPOL, KJER NAS V OBJEMU
NARAVE, ZUNANJIH AKTIVNOSTI IN LOVA NA
ZAKLAD ČAKA ATRAKTIVNO UČENJE ANGLEŠČINE.
STAROSTNE KATEGORIJE: 6-9 LET IN 10-14 LET.
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CENA: 200,00€

vključuje teniške treninge, delavnice angleščine, vse
rekvizite, prevoze, kosilo in popoldansko malico (sadje).

Prijave in več informacij na

040/454-994 ali info@tenis-lokrovec.si
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VPISUJE
TENIŠKI VRTEC TENIŠKO ŠOLO
otroke stare
otroke stare
od 4 do 6 let
od 7 do 10 let
1-2x tedensko 2-3x tedensko
TEKMOVALNI IN
REKREATIVNI PROGRAM
otroke od 10 let naprej

TENIS ZA ODRASLE
cardio tenis
začetni tečaj
nadaljevalni tečaj
individualne ure
Več informacij in prijave:
info@tenis-lokrovec.si ali 040/454-994
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Lokacija:
Lokrovec pri Celju ali Štore

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

DOGODEK

KDAJ
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KJE

KONTAKT

Raduha

Valter Jelen

Avgust

Kamniško sedlo

Valter Jelen

Sobota,
13. 8. 2022

Resevna

Gabriel Gajšek

JULIJ
Planinsko društvo železar Štore Pohod

Julij
AVGUST

Planinsko društvo železar Štore Pohod

ŠKD Straža

Tradicionalni pohod na
Resevno

PGD Štore

Svečani prevzem novega vozila
in obnovljenega gasilskega
Avgust
doma

Gasilski dom Štore

Jaroslav Grajžl

Konjeniško društvo Štore

Dvodnevni tabor za otroke in
mladino

Društveni prostori
Gajska hosta Kompole

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak, 031 228 276

Sedmera jezera,
dvodnevni izlet

Valter, Betka, Stane

Avgust
SEPTEMBER

Planinsko društvo železar Štore Pohod

September

PGD Štore

Memorial Štefana Krumpak

September

Občina Štore

Praznovanje krajevnega
praznika

Sobota,
3. 9. 2022

Jaroslav Grajžl

Svetina

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

OKTOBER
Planinsko društvo Železar
Štore, Turistično društvo Štore, Pohod
Osnovna šola Štore

Oktober

Almini dnevi na
Svetini

Mojca, Valter, Danica

Konjeniško društvo Štore

Štorska konjenica

Nedelja,
2. 10. 2022

Pohod po poteh
občine Štore

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak, 031 228 276

Konjeniško društvo Štore

Blagoslov konj

Nedelja,
2. 10. 2022

Društveni prostori
Gajska hosta Kompole

Tenis sekcija Kovinar

Zaključni kostanjev turnir v
tenisu

Oktober

Tenis igrišči Štore

konjeniskodrustvostore@gmail.com

Leon Reberšak, 031 228 276
Jure Franulič, 041 646 678,
Andrej Hrastnik, 031 392 844

Organizator si pridržuje pravico do sprememb oz. odpovedi prireditve.
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