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Poštnina plačana pri pošti 3220 Štore
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kazalo
KOLOFON
Odbor za izdajo časopisa si
pridržuje pravico do sprememb
in krajšanja prispevkov, če je
le-to potrebno.
Prispevke s fotografijami
pošljite po pošti na CD-ju
ali na elektronski naslov:
obcina@store.si,
store.obcina@gmail.com.
Zaradi predvidenega izida
naslednje številke v oktobru
2021 pričakujemo vaše
prispevke do
15. septembra 2021.
Odgovorna urednica:
Ivanka Tofant
Prispevke lektorirala:
Mojca Rožman
Uredniški odbor:
Rosvita Jager
Mojca Rožman
Cvetka Šuster
Ivanka Tofant
Dušan Volavšek
Foto naslovnice:
Maja Godec
Foto zadnja stran:
Rosvita Jager
Prispevke zbrala:
Nena Kopinšek
Priprava za tisk:
Grafika Gracer, d.o.o.
Lava 7b, Celje

Štorski občan izhaja v nakladi
1750 izvodov. Poštnina plačana pri
pošti Štore. Na osnovi Zakona o
davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS št. 89/98, 17/00, 19/00,
27/00, 66/00) se za glasilo plačuje
22 % davek na dodano vrednost.
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Aktualno
Zgodilo se je
O delu društev
Zanimivosti
Živimo zdravo
Dogajanje v Domu Lipa
Duhovne strani
Srebrne niti
Utrinki iz osnovne šole in vrtca
Vabila
Koledar dogodkov
OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15, 3320 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: 00/780 38 40
Uradne ure krajevne skupnosti Svetina:
po predhodnem dogovoru na T: 031 426 869 (Marko Preložnik)
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Spoštovane občanke in občani!
Verjetno si bomo to leto zapomnili kot leto, ki so ga zaznamovali virus
COVID–19 in z njim povezani številni izzivi in težave. Za marsikoga pa je
to tudi leto novih znanj in življenjskih spoznanj.
Štorovčani si ga bomo lahko zapomnili tudi po tem, da je to leto začetka
velikih investicij, ki bodo kraju nedvomno dale svojstven pečat. Prva je
ureditev prostorov knjižnice in občinskih prostorov, kjer se ravno v tem
času dela intenzivno izvajajo in bodo v knjižnici zaključena že v mesecu
juliju, v občinskih prostorih pa jeseni z nakupom opreme. Druga je izgradnja kanalizacij, ki se bodo letos zgradile na odsekih Draga, Opoka in
Spodnje Štore in za katere je predviden začetek del takoj v začetku julija, naslednje leto pa nadaljujemo z izgradnjo na odsekih Štore–Pečovje,
Razgledna ulica in Nad Stolarno.
Največja investicija, ki se bo izvajala v naši občini v naslednjih dveh letih,
pa je nedvomno izgradnja Športne dvorane Štore. Zaključen ja javni razpis za izbor izvajalca in kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje GES d.o.o. Vrednost investicije znaša 3,5 mio EUR brez DDV. Konec
junija sledi podpis pogodbe in takoj v začetku počitnic tudi pričetek del,
saj je najprej potrebno porušiti obe telovadnici pri osnovni šoli. Ker je
ta investicija velik finančni zalogaj za našo občino, smo že pridobili odobritev za sofinanciranje investicije s strani EKO sklada v višini 850 tisoč
EUR, trudimo pa se pridobiti tudi sredstva iz drugih naslovov oziroma
razpisov.
Poleg teh, večjih investicij, so še v tem letu predvidene številne druge, kot so rekonstrukcija ceste Moste–Zagaber, ureditev kotlovnice v osnovni šoli, izvedba projekta FIT JE IN, v sklopu katerega je med drugim predvidena
ureditev fitnesa na prostem v Športnem parku Lipa, intenzivno se pripravlja projektna dokumentacija za štiri
manjkajoče odseke pločnika od Štor do Prožinske vasi, za Podvoz Prožinska vas ter državno kolesarsko pot itd.
Pri izvedbi projektov je potrebno nenehno prilagajanje različnim potrebam in željam, zahtevam zakonodaje,
mnenjem različnih strokovnih služb in nenazadnje finančnim zmožnostim. Ta pot je ovinkasta in polna ovir,
vožnja pa pogosto vratolomna. Vendar se z zavedanjem, da ne zmagajo vedno najmočnejši, ampak najbolj prilagodljivi, na to pot podajamo vedno znova in znova. Zato iskrena hvala vsem, ki na tej poti z nami sodelujete,
nam na kakršenkoli način pomagate ali nas podpirate in s tem prispevate k napredku naše občine.
Ob tej priložnosti ne morem tudi mimo tega, da se ponovno zahvalim vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri premagovanju težav, ki so se izrazile v časi epidemije. Hvala prostovoljcem, ki ste pomagali v zdravstvu ali z drugim
humanitarnimi deli.
Žal so omejitve, povezane z epidemijo, okrnile tudi praznovanje praznika občine Štore, 1. junija, ki ga praznujemo v spomin na dogodke, ki so skrojili našo identiteto in, čeprav je od njih preteklo že skoraj dvesto let, nedvomno še danes zaznamujejo naš vsakdan. Proslavo ob občinskem prazniku smo tudi letos prestavili na začetek
septembra in jo bomo, tako kot lani, izvedli na Svetini v sklopu praznika KS Svetina. Takrat se bomo tudi bolj
posvetili letošnjim občinskim nagrajencem, ki so v nadaljevanju podrobneje predstavljeni, jim pa ob tej priložnosti vseeno želim čestitati in jim izraziti zahvalo za njihovo delo ter trud in prispevek k bogatemu mozaiku naše
skupnosti. Vsak njen delček je pomemben!
Miran Jurkošek,
župan
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Povzetek zapisnika
13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,
ki je bila v četrtek, 15. aprila 2021, ob 15.30
v Kulturnem domu Štore, Cesta XIV. divizije 29, Štore
DNEVNI RED 13. SEJE:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega
sveta
2. Zaključni račun proračuna občine Štore za leto
2020
3. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Štore za leto 2020
4. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
5. Pobude in vprašanja

Občinski svet Občine Štore je na svoji 13. redni seji potrdil
zapisnik 12. seje z dne 22. 12. 2020. Sprejel je Zaključni
račun proračuna Občine Štore za leto 2020 in Poročilo o
realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Štore za leto 2020.
Predsednica nadzornega odbora Bojana Stopinšek je občinskemu svetu predstavila letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Štore za leto 2020. Okrožnemu sodišču v Celju je občinski svet Občine Štore za kandidatko
za sodnico porotnico predlagal Verico Štante.

Povzetek zapisnika
14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠTORE,
ki je bila v sredo, 2. junija 2021, ob 15.30
v Kulturnem domu Štore, Cesta XIV. divizije 29, Štore
DNEVNI RED 14. SEJE:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega
sveta
2. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Štore – skrajšani
postopek
3. Letni program športa v Občini Štore za leto 2021
4. Sprememba cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
5. Potrditev kandidata ORP Osrednje Celjsko za
člana Razvojnega sveta Savinjske regije
6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
7. Podelitev priznanj Občine Štore
8. Mnenje Občine Štore o osnutkih pokrajinske zakonodaje
9. Pobude in vprašanja
Občinski svet Občine Štore je potrdil zapisnik svoje 13.
seje z dne 15. 4. 2021. Na svoji 14. seji je sprejel Odlok
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Štore in Letni program športa za leto 2021.
Podal je soglasje k stroškom in ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu,
v višini:
– 21,58 EUR na efektivno uro, opravljeno ob delavnikih in
sobotah,
– 27,83 EUR na efektivno uro, opravljeno ob nedeljah,
– 29,91 EUR na efektivno uro, opravljeno na praznik.
Ob upoštevanju subvencije Občine Štore znaša cena storitve za uporabnika od 1. 7. 2021 dalje za efektivno uro
pomoči na domu:
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– na delavnik in soboto 6,00 EUR,
– na nedeljo 6,50 EUR in
– na praznik 6,70 EUR.
Občinski svet je kot kandidata Občine Štore in predstavnika Osrednjega razvojnega partnerstva za Osrednje Celjsko za člana Razvojnega sveta Savinjske regije potrdil Mirana Jurkoška, župana Občine Štore.
Na 14. redni seji je občinski svet ukinil status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah s
parcelnimi številkami 1235/85, 1237/1, 1255/1, 1307/3,
1318/30, 1319/1, 1431/25, 1434/9, 1436/11, 1437/27,
1437/34, 1554/1 1645/12 in 1646/1, vse v katastrski občini Teharje.
Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je občinski svet v letu 2021 podelil priznanja
Občine Štore naslednjim prejemnikom:
– Dragu Žuliču zlati grb Občine Štore,
– srebrni grb Občine Štore Športno kulturnemu društvu
Rudar Pečovje in Mirku Vešligaju,
– bronasti grb Občine Štore pa Heleni Novak (Cvetličarni
Helena Novak s.p.), družbi Opeka d.o.o. (Prodajnemu
centru Štore) in Leopoldu Jurkošku.
Na 14. seji je sprejel tudi sklep o mnenju Občine Štore
o osnutkih pokrajinske zakonodaje: Občina Štore soglaša
z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo Občine
Štore v Savinjsko pokrajino ter sedežem pokrajine v Celju,
predlaga pa, da se ta pokrajina imenuje Celjska pokrajina.
Gradivo za seje občinskega sveta je dostopno na spletni strani www.
store.si pod zavihkom Organi občine, Občinski svet.
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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 7. člena odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Štore (Uradni list RS, št. 97/21), Odloka o
proračunu Občine Štore za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) in Letnega programa športa občine Štore za leto
2021 objavlja Občina Štore

Javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa,
ki jih bo Občina Štore sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2021
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Celoletni športni programi predšolskih otrok
1.1.3. Celoletni športni programi šoloobveznih otrok
1.1.4. Šolska športna tekmovanja
1.1.5. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje
šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih
zvez
1.2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT OTROK IN MLADINE
1.2.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
1.2.2. Kakovostni šport
1.2.3. Vrhunski šport
1.3. ŠPORTNA REKREACIJA
1.4. ŠPORT INVALIDOV
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih organizacij
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Druge športne prireditve
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno
opredeljene v Letnem programu športa Občine Štore za leto
2021 (sprejetem na 14. redni seji občinskega sveta Občine
Štore dne 2. 6. 2021).

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje,
navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Štore (Uradni list RS, št.
97/21):
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti,
- so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Štore
na dan roka poteka za prijavo na javni razpis,
- imajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za
društva),
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
dejavnosti, imajo urejeno zbirko članov s plačano članarino,
- imajo zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj
v obsegu, določenem v merilih in kriterijih za izbor in vrednotenje letnega programa športa v občini Štore, razen če
za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno
(velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
- izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
- izvajalci LPŠ v letu 2020 so izpolnili pogodbene obveznosti.

III. UPRAVIČENCI
Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini Štore,
- zveza športnih društev občine Štore,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini Štore,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- samostojni podjetniki, gospodarske družbe, posamezniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu v Republiki Sloveniji s sedežem v občini Štore,
- zasebni športni delavci.
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IV. OKVIRNA
UPORABE

VREDNOST

SREDSTEV

IN

OBDOBJE

Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa, je 29.370,00 €. Dodeljena
proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

V. VSEBINA VLOGE
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa predlagatelji dobijo na sedežu Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore ali na spletni strani Občine Štore www.store.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov in urnikom vadbe,
- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov
in navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za
opravljanje športne dejavnosti.

VII. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla komisija in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki
bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne ali bodo
nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. Če komisija ugotovi, da vloga
ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora
vlogo v 8 dneh dopolniti. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba
zoper sklep ni dovoljena. Odpiranje vlog ne bo javno. Izbrane
izvajalce in programe bomo sofinancirali na podlagi meril in
kriterijev za izbor in vrednotenje letnega programa športa v
Občini Štore, ki so del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Štore (Uradni list
RS, št. 97/21). Po končanem postopku javnega razpisa bo
Občina Štore na podlagi predloga komisije izdala odločbo o
izbiri ter obsegu sofinanciranja, zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. Odločba o izbiri je
podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izvajalca
pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa.

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

VIII. INFORMACIJE

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Štore, Cesta
XIV. divizije 15, 3220 Štore najkasneje do 20. 7. 2021. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Štore. Prijave pošljite
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije
15, 3220 Štore, s pripisom: »NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI
RAZPIS: ŠPORT 2021«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.

Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na
voljo na sedežu Občine Štore oziroma na tel. št. 03/78 03 840
in 03/78 03 853 (Maja Godec).

Številka: 430-0007/2021-1
Štore, dne 23. 6. 2021					
		

Župan Občine Štore
Miran Jurkošek

6

junij 2021

ZLATI GRB OBČINE ŠTORE
za plemenita dejanja, dobrodelnost in srčnost

prejme

DRAGO ŽULIČ
Zlato, torej najvišje občinsko priznanje prejme dobrotnik Drago Žulič iz podjetja Etiks d.o.o. v
Štorah. Gospod Drago vodi podjetje že od leta 1989. Po izobrazbi je diplomirani inženir strojništva. Njegovo podjetje je zelo uspešno na področju ogrevalne tehnike. Preko svojega prodajnega skladišča v Štorah se podjetje ukvarja tudi s prodajo uvožene in domače instalacijske opreme za centralno ogrevanje, vodovod in kanalizacijo. Gospod Drago deluje v skladu z biblijskim
načelom »naj levica ne ve, kaj dela desnica«, saj se v zelo skromni maniri s svojimi dobrimi deli
nikoli ne pohvali. Tako je denimo svoje podjetje Etiks razdelil med svoje zaposlene, pomagal je
pri nekaterih obnovah cerkva, redno financira več humanitarnih in dobrodelnih ustanov in gibanj,
najbrž pa je dobrodelen še na mnogih drugih področjih, za katere podatkov sploh nismo uspeli
izbrskati. Sam o tem nerad govori, zato bo zlati grb zagotovo priznanje, ki bo šlo v prave roke in
tako vtisnilo trajen pečat njegovim dobrim delom.

SREBRNI GRB OBČINE ŠTORE
ob 20-letnici uspešnega delovanja na področju športa in kulture
ter sodelovanja z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami

prejme

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR
PEČOVJE
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001 in ravno letos obeležujejo 20 let obstoja. Osnovni namen njihove
ustanovitve je bilo izboljšanje kakovosti življenja krajanov s pomočjo športa in kulture. V društvu se
lahko pohvalijo z zelo raznovrstnim članstvom (skupaj jih je okoli 300), saj ga skupaj tvorijo člani z različnimi usmeritvami in cilji, vse pa povezuje želja po druženju. Društvo že vrsto let v decembrskem času
prireja Barbarin pohod, ob ugodnih zimskih razmerah priredijo tekmovanje v sankanju na naravni sankaški progi nad Štorami. Organizirajo tudi 24-urni nogometni
maraton, priredijo razne aktivnosti, kot so ribolov, rolanje, pomagajo pri organizaciji različnih prireditev v občini Štore, pripomorejo
pa tudi s prostovoljnim delom v smislu opravljanja
fizičnih del, urejanja površin, pomoči pri organizaciji
raznih dogodkov in prireditev, nudijo administrativna dela, kot so denimo priprava promocijskih gradiv
in oblikovanje dogodkov v občini Štore.
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SREBRNI GRB OBČINE ŠTORE
za požrtvovalno prostovoljno delo
na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti

prejme

MIRKO VEŠLIGAJ
Mirko Vešligaj je že enajsto leto predsednik Društva upokojencev Štore in istočasno tudi član
upravnega odbora Pokrajinske zveze društva upokojencev Celje. Je prostovoljec programa
Starejši za starejše, kar je načeloma redkost za predsednika društev. Prvi mandat njegovega
predsedovanja je bil zagotovo najzahtevnejši. Takrat je bil sedež društva še na Lipi v takratnih
prostorih Ljudske tehnike. Selitev in oprema novih prostorov na lokacijo Udarniška 12 je bil
velik projekt. S pomočjo članstva so kupili opremo za sejno sobo, ki jo večkrat uporabljajo tudi
ostala društva. Odkar društvo vodi g. Vešligaj, se lahko pohvalijo, da imajo prostore, ki so lahko
vzor ostalim društvom ne samo v naši občini, temveč v širšem okolju. V društvu pripravljajo
raznovrstne programe za razvedritev članstva, velik poudarek pa je tudi na skrbi za socialno
šibkejšo starejšo populacijo. Kljub bolezni, ki ga je v času predsedovanja večkrat obiskala, še
vedno vztraja in vodi društvo po svojih najboljših močeh. Nekoč je dejal, da hodi v društvo s
tako obveznostjo, kot je včasih hodil v službo.

6/22/2021

BRONASTI GRB OBČINE ŠTORE
Helena novak (002).webp (800×450)

za dolgoletno uspešno delo v podjetništvu in
dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo

prejme

HELENA NOVAK (Cvetličarna Helena Novak s.p.)
Helena Novak, lastnica cvetličarne na Tkalski ulici v Celju, je zagotovo ženska z dušo in srcem, ki je predana delu že 40 let, v
katerih si je izkušnje sprva pridobivala pri različnih delodajalcih,
ko jo je nekega dne oče vzpodbudil, naj odpre svojo cvetličarno.
Pred tem je redno obiskovala sejme, predvsem v Italiji, kjer se
je seznanjala s trendi aranžiranja in jih tudi skrbno uporabljala.
Tako je mala cvetličarna na obrobju mestnega središča postala
pravi hit. S čutom za dostojanstvo, z umetniškim konceptom in
s kakovostno cvetličarsko ponudbo Helena Novak s sodelavci v
naši občini vrsto let pomaga na raznih prireditvah. Že večkrat je s
svojim delom pripomogla k lepši skupnosti, za kar smo ji izredno
hvaležni.
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BRONASTI GRB OBČINE ŠTORE
za uspešno poslovno delovanje na območju občine Štore

prejme

OPEKA d.o.o. (Prodajni center Štore)
Zgodba podjetja se začela leta 1990. Začeli so skromno, nadaljevali
odločno in si utrdili položaj med vsemi velikimi trgovci metalurgije in
gradbenega materiala. Potrebe trga so narekovale, da so se razširili
še na druge lokacije po Sloveniji. Bili so pred veliko izzivi, ki so jih uspešno premagali s trdim delom in vizijo. Njihov obseg zaposlenih se
veča, kar v praksi pomeni, da so delu resnično predani. Iz majhnega,
družinskega podjetja za trgovanje na debelo in drobno z gradbenim
materialom, izdelki metalurgije in tehničnimi izdelki so postali srednje
veliko podjetje. Znani so po svoji zanesljivosti in prilagodljivosti, stranka je pri njih res KRALJ. S svojo ponudbo in zagotavljanjem številnih
delovnih mest so resnično zaželeni v naši občini.

BRONASTI GRB OBČINE ŠTORE
za dolgoletno aktivno sodelovanje z občinskimi društvi
in organizacijami

prejme

LEOPOLD JURKOŠEK
Poldi Jurkošek iz Svetine je ustanovni član Gasilskega društva Svetina, ki je bilo ustanovljeno
leta 1969. Od takrat je aktivno sodeloval in pomagal društvu pri razvoju. Je dolgoletni član
Društva upokojencev, v katerem je član upravnega odbora društva in poverjenik za Svetino. S
svojim mizarskim znanjem nesebično pomaga raznim društvom z izdelki za srečelove. Organiziral je veliko piknikov raznih društev in jim nudil prostor za družabna srečanja. Tudi za KORK Štore je izdelal police za skladišče z oblačili, naredil izdelke za obdaritev na dobrodelnem koncertu
in še bi lahko naštevali. Predlagatelji menijo, da si je z dolgoletnim trudom za dobrobit društev
zaslužil bronasti grb, ki bo tudi navdih za prihodnje delo.
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Prijavite se na cepljenje
proti COVID-19
Cepilni center Zdravstvenega doma Celje,
primer dobre prakse v Sloveniji
Že več kot eno leto nas ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 omejujejo in vplivajo na kakovost našega življenja.
Sedaj imamo na voljo učinkovito sredstvo za zajezitev epidemije – cepivo. Kljub temu pa epidemije ne bomo zaustavili, če
se ne bomo cepili. S cepljenjem bomo zaščitili sebe, svojce,
prijatelje, sodelavce in predvsem tiste, ki jih bolezen najbolj
ogroža in lahko povzroči celo smrt. Če bomo zagotovili dovolj
visoko stopnjo precepljenosti prebivalstva, potem lahko upamo, da bo naše življenje potekalo tako, kot smo bili vajeni:
da bodo otroci lahko obiskovali šolo, da bodo odrasli lahko
hodili v službo, da se bomo lahko družili, odšli na počitnice…
Trenutno je na voljo več vrst cepiv. V Sloveniji cepimo samo s
tistimi cepivi, ki so varna in učinkovita, pripravljena z izjemnim
napredkom znanosti in jih je odobrila Evropska agencija za
zdravila (EMA). Pri dosedanji uporabi cepiv ni bilo zaznanih
pomembnih stranskih učinkov, kar kaže na to, da je korist
cepljenja večja od morebitnih tveganj.
BREZPLAČNO CEPLJENJE NA VOLJO ZA VSO ODRASLO
POPULACIJO
Cepljenje proti COVID-19 je brezplačno in možno za vse prebivalce Slovenije, ki so starejši od 16 let. Prednost pri cepljenju imajo še vedno tisti, ki so najbolj ogroženi.
Cepljenje proti COVID-19 priporočamo, saj lahko okužba
s SARS-CoV-2 povzroči resne zdravstvene zaplete in celo
smrt. Znane so dolgoročne posledice bolezni COVID-19, ki
se kažejo kot kronične poškodbe srčne mišice, pljuč, ožilja
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Do konca maja 2021 so v Cepilnem centru ZD Celje s prvim
odmerkom cepili 20.630 in z drugim 9.550 oseb. Skupaj so
proti COVID-19 cepili 30.180 oseb.
in centralnega živčnega sistema (možganska kap, epilepsija,
motnje spomina).
Cepljenje v Zdravstvenem domu Celje (ZD Celje) izvajamo v
Cepilnem centru ZD Celje v hali L Dvorane Golovec, in sicer
v skladu z nacionalno strategijo cepljenja. Cepljenje se izvaja
od ponedeljka do petka glede na število dobavljenih cepiv in
vrstni red prijav. Vsi, ki bi se želeli cepiti, boste na vrsto prišli
do poletja.
PRIJAVITE SE NA CEPLJENJE - ENOSTAVNO SPLETNO
NAROČANJE
Vsi zainteresirani za cepljenje proti COVID-19 se lahko prijavijo na spletnem portalu zVEM, ki je enotna točka za oddajo
spletne prijave.
Odločitev za cepljenje je stvar vsakega posameznika. A če
želimo zaustaviti epidemijo, zbolevanje in umiranje zaradi
COVID-19, je prav, da to odločitev skrbno pretehtamo in se
odločimo ZA cepljenje. Najbolj pomembno v teh časih pa je,
da znamo poiskati in upoštevati prave, zaupanja vredne in
strokovne informacije.
Doroteja Štruc,
vodja programa zdravstvene nege ZD Celje in koordinatorica
Cepilnega centra ZD Celje
Dodatne informacije – obiščite spletno stran
www.zd-celje.si.
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OBVESTILO OBČANOM
“Že več kot eno leto nas ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 omejujejo in vplivajo na kakovost
našega življenja. Zaradi izjemnih epidemioloških razmer se je tudi delo v Zdravstveni postaji Štore
postavilo na glavo, dostop do nekaterih zdravstvenih storitev je bil omejen. V tej zahtevni situaciji smo
se morali vsi prilagoditi, da smo omogočili našim uporabnikom dostop do čim več storitev, predvsem
tistih, ki niso povezane s covidom.
Ob tej priložnosti bi se želela v imenu kolektiva ZP Štore zahvaliti našim uporabnikom za potrpežljivost,
ko je bilo ob največjih obremenitvah težje priti do izbranega zdravnika. Glede na obstoječ sistem, ki ob
navalu telefonskih klicev žal vsem ni omogočal takojšnje dostopnosti, in na razpoložljivost medicinskega kadra smo se v ZP Štore trudili in se še vedno trudimo po najboljših močeh, da bi ljudje lahko prišli do svojega izbranega zdravnika kar
najhitreje. Bodisi osebno, po elektronski poti ali telefonsko. Telefonični sistem je urejen s predpozdravnim sporočilom, ki navede, katero
ambulanto je pacient poklical in informacijo o zasedenosti linije (obvestilo o povečanem številu klicev). V kolikor je sistem preobremenjen,
je potrebno ponovno poklicati, z nekoliko vztrajnosti pa vsak pacient pride na vrsto.
Želela bi poudariti, da je kakovostno delo medicinskega kadra možno le ob doslednem naročanju pacientov, zato v obdobju, ko pride do
preobremenjenosti telefoničnega sistema, vse naše uporabnike prosimo za razumevanje in potrpežljivost.“
Predstojnica OE ZP Štore:
Sanja Bulatović, dr.med., specialistka družinske medicine

Preventivno ukrepanje ob nevihtah izklop naprav iz vseh omrežij
Za zaščito naprav pred morebitnimi
poškodbami in uničenjem zaradi udarov
strel priporočamo izklop naprav iz vseh
omrežij.
V Sloveniji se na leto zgodi okoli 60.000 udarov strel proti
zemlji, kar nas uvršča med evropske države, kjer so udari
strel izredno pogosti. S toplimi dnevi pa se možnost močnejših neviht z udari strel povečuje.
Podatki kažejo, da strele rade uničijo ali poškodujejo naprave,
kot so televizorji, računalniki ali modemi. Zaradi okvare ali uničenja naprav tako ne moremo spremljati priljubljene TV-oddaje, nemoteno dostopati do interneta ali uporabljati fiksne
telefonije.
Pred izpadom komunikacijskih storitev se najučinkoviteje
zaščitimo tako, da pred nevihto ali odhodom od doma iz
vseh omrežij izklopimo televizor, TV-komunikator, modem, radio in računalnik. Pri tem je potrebno elektronske
naprave izklopiti iz električnega omrežja oz. električne
vtičnice (televizor, računalnik ipd.), komunikacijske naprave pa tudi iz komunikacijskega omrežja oz. UTP-vtičnice
(stacionarne telefone, modeme ipd.).
Kako vemo, ali je nevarnost v naši bližini? Če preteče med bliskom in gromom 10 sekund, pomeni, da je strela od nas oddaljena približno 3,4 km. A ker vedno ne moremo preštevati
sekund, ki minejo od zaznanega bliska do slišanega grmenja,
imamo za vas bolj praktično in predvsem zanesljivo rešitev.

Brezplačno SMS-obveščanje o strelah
Telekom Slovenije svojim uporabnikom mobilnih in fiksnih
storitev omogoča brezplačno storitev Strela alarm, s
pomočjo katere lahko v realnem času prek sporočila SMS
prejmete informacijo o strelah na območju vašega fiksnega
priključka.
Na prejemanje brezplačnih sporočil se lahko naročite tako,
da na številko 041 145 000 pošljete SMS s ključno besedo
STRELA, naredite presledek ter navedete vaše UPORABNIŠKO IME ZA FIKSNE STORITVE Telekoma Slovenije.

Primer zapisa v SMS-sporočilu:
STRELA novakj
Storitev Strela alarm temelji na sistemu Scalar, to je sistem,
ki ga je posebej za spremljanje strel razvil Elektroinštitut Milan
Vidmar (EIMV), s pomočjo katerega se beležijo strele v realnem času.
Več priporočil je na voljo na http://ts.si/bliskoviti-obisk .
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Obiskala nas je državna
sekretarka Jelka Godec
In temu je bil namenjen tudi večer s sekretarko Jelko Godec.
Orisala nam je aktualna dogajanja v vladi, predvsem pa poudarjala točke, ki so vezane na financiranje. Ob vseh naštetih
ukrepih vlade nas je seznanila predvsem s tistimi, ki bi lahko
imeli pozitiven učinek na proračun naše občine. Pri tem pa
tudi mi nismo pozabili na njeno pomoč, ki smo je bili že nekajkrat deležni.

Kdo je pravzaprav Jelka Godec? Na splošno bi rekli, da je
znanka s TV ekranov oziroma trenutno sekretarka v kabinetu
predsednika vlade. Tisti, ki jo bolje poznamo, pa bi pritrdili, da
je mnogo več. Predvsem je mati treh otrok in ljubiteljica športa. Prihaja iz sosednje občine Šentjur pri Celju. Po poklicu
je profesorica fizike, vsekakor pa v zadnjem obdobju močna
politična ikona na tem razburljivem političnem poligonu v naši
državi.
Jelka je bila dvakrat izvoljena kot poslanka. V mandatu od
2014 do 2018 je vodila preiskovalno komisijo o ugotavljanju
zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic in bila aktivna na področju zdravstva, izobraževanja in sociale, v svojem drugem poslanskem
mandatu pa je vodila preiskovalno komisijo o ugotavljanju
odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri programu otroške
kardiologije ter na področju nabav in upravljanja medicinske
opreme in zdravstvenega materiala. Bila je tudi podpredsednica odbora za zdravstvo ter članica odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.
Čemu povabilo? Pravzaprav je odgovor precej enostaven.
Najštevilčnejša svetniška skupina, ki deluje v občinskem svetu v zadnjem mandatnem obdobju, močno podpira in sodeluje v investicijskem programu občine Štore. V zgodovini
občine tako velikega proračuna še ni bilo. Sodelovanje med
županom občine (upravo) in svetniki v občinskem svetu je
na solidnem nivoju. Seveda pa se moramo zavedati dejstva,
da vedno lahko naredimo še več. Za skupno dobro, za naše
zanamce.
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Čeprav smo imeli za pogovor odmerjen kratek čas, se je zadeva precej zavlekla. Vsi skupaj smo ugotavljali, da je povezovanje in sodelovanje edini možen način, da na koncu lahko
govorimo tudi o uspehu. V naši občini imamo še veliko nalog,
ki jih želimo zaključiti v tem mandatnem obdobju (športna
dvorana pri OŠ Štore, državna kolesarska pot z podvozom
v Prožinski vasi, pločniki ob regionalki, lokalne ceste in parkirišče, ureditev regionalne ceste na Svetino v Toplici, kanalizacijsko omrežje, vodovod Straža in še veliko drugih), pri tem pa
je sodelovanje med državnimi institucijami in občino izrednega pomena, saj veliko investicijskega denarja prihaja ravno od
tam. Zato je bil naš skupen zaključek, da so takšna srečanja
nujna in koristna za dobrobit naše občine.
Simon Kroflič

Z GO DIL O S E JE
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Odprtje paviljona
˝Medena zgodba˝
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, zaključuje in
hkrati začenja še en velik projekt, s katerim želimo dodobra predstaviti slovensko
čebelarstvo doma in v svetu.
Paviljon Medena zgodba se podaja na
pot in bo na svojevrsten način prikazoval
delo čebel, čebelarja in sadove njunega
skupnega dela.
Paviljon je prevozni čebelnjak, namenjen
izobraževanju, predstavitvi in promociji
slovenskega čebelarstva ter medenih izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo video in zvočno tehniko. V čebelji svet nas
popelje s pomočjo vida, vonja, tipa in na
koncu tudi okusa s prav posebno medeno postajo.
Polovica notranjega dela paviljona je namenjena predstavitvi čebeljih panjev in
tehnologiji pridelave medu. V panjih so
prikazane čebele s prav posebnimi video
vsebinami, ki so nameščene v satih. Pod
panjem je nameščena čebelarska tehtnica z vremensko postajo in video nadzorom zunanjosti paviljona. V nadaljevanju je
predstavljeno točenje medu, skladiščenje
medu in tudi njegovo pakiranje po vseh
standardi varne in zdrave pridelave hrane.
Izpostavljene so tudi ključne informacije o
čebelah in čebelarstvu.

Drugi del notranjosti paviljona je namenjen
predstavitvi vseh čebeljih pridelkov. Poleg
prodajnega pulta je prostor za pokušanje
različnih vrst medu. Za ta namen je bila
razvita prav posebna degustacijska medena postaja, kakršne do sedaj še ni bilo.
Zanimivost in atraktivnost paviljona je tudi
zunanji del. Poleg medene postaje so
nameščene tablice, na katerih so predstavljene vrste medu, vsi čebelji pridelki,
naša avtohtona »kranjska čebela« in pomemben segment našega čebelarstva –
apiterapija. Na drugi strani paviljona so na
časovnem traku predstavljeni poudarki o

zgodovini čebelarstva. Tradicionalnost
slovenskega čebelarstva je prikazana s
poslikavo panjskih končnic in pročelji AŽ
panjev, najmlajši pa bodo preko didaktičnih iger spoznavali ključne posebnosti
čebel.
Paviljon Medena zgodba obiskovalca ne
bo pustil ravnodušnega ne podnevi in tudi
ne ponoči, saj poseben osvetlitveni ambient poudari medene kapljice v satju, ki
so nameščene na zunanjosti paviljona, pa
tudi motivi, vgravirani v steklu, ki se nahajajo v notranjosti paviljona.
Idejo za paviljon Medena zgodba je podal predsednik ČZS, g. Boštjan Noč, ki je
tudi sodeloval v delovni skupini, ki so jo
sestavljali še ga. Lidija Senič, ga. Tanja
Magdič, g. Vlado Auguštin, g. Simon Golob, g. Tomaž Samec in vodja skupine g.
Aleš Bozovičar. Skupina je sodelovala pri
zasnovi in izgradnji tega, v vseh pogledih
posebnega paviljona Medena zgodba.
Čebelarska zveza Slovenije je danes pričela novo zgodbo o čebelarstvu. Otvoritveni trak sta v želji, da bo paviljon obiskal
številne prireditve v Sloveniji in tudi v tujini,
slavnostno prerezala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože
Podgoršek, in predsednik Čebelarske
zveze Slovenije, g. Boštjan Noč.
Čebelarska zveza Slovenije
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Čistilna akcija Očistimo Štore
Čeprav je epidemija koronavirusne bolezni v zadnjem letu dni
precej ohromila naš vsakdanjik, skrb za urejeno in čisto okolje
v lokalni skupnosti ostaja naša stalna skrb. Občina Štore je
tudi letošnje leto ponovno organizirala prostovoljsko čistilno
akcijo Očistimo Štore.
Skrb za čisto, zdravo in lepo okolje nas povezuje, kar so znova dokazale ekipe iz vseh okolišev. Čistilna akcija je potekala
v skladu z veljavnimi epidemičnimi ukrepi in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hvala vsem posameznikom,
društvom, šoli in vrtcu, ki so sodelovali v čistilni akciji, in hvala
podjetju Simbio d.o.o., ki nas vsako leto oskrbi s potrebnimi
drobnimi pripomočki za čiščenje, kot so rokavice in vrečke.
Nena Kopinšek

Na Gregorjevo so se občanke spodnjih Štor odločile, da bodo poskrbele, da bo narava v bližajoči pomladi zaživela v
vsej svoji lepoti. Na žalost se veliko ljudi ne zaveda, da škodujejo samo sebi, kadar mečejo smeti v naravo. Kot veste,
narava v zadnjem času vse bolj kliče na pomoč. Verica Štante, ki je aktivna na dobrodelnih področjih, se je lotila tudi
tega projekta. Skupaj z mamo (86 let) in sosedami Dragico, Nežiko in Bredo so očistile prostor območja postajališča
Godec in vzdolž ceste do Drage. Vsako leto smo v občini imeli čistilno akcijo, letos je pač bilo vse odvisno od ukrepov. V vsakem primeru je gesta vredna pohvale.
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Ruska delegacija na obisku v Štorah
pridejo k nam in se poklonijo svojemu padlemu vojaku ruske
Rdeče armade. Prvič 9. maja ob dnevu zmage in drugič ob
dnevu spomina na mrtve. Dan zmage je za njih največji in
najpomembnejši praznik v državi. Glede na milijonske izgube
padlih je to popolnoma razumljivo in logično. Zaradi epidemije smo bili prisiljeni datum njihovega obiska prilagoditi epidemiološkim razmeram.

V Sloveniji imajo Rusi okoli šestinšestdeset grobov vojakov in
spominskih obeležij iz druge svetovne vojne. Eden izmed njih
je tudi v naši občini na Javorniku nad Štorami. Dvakrat na leto

Člani domoljubnih organizacij v naši občini redno poskrbimo
za urejenost groba. Ob položitvi venca se poklonimo tudi z
našimi društvenimi prapori. Predstavnikom veleposlaništva
Ruske federacije v Ljubljani, ki pridejo k nam v Štore, na kratko opišem potek takratnih bojev in jih seznanim z delovanjem
društev, ki gojimo in ohranjamo tradicije naše narodnoosvobodilne vojne.
Srečko Križanec

Dirka po Sloveniji skozi občino Štore
Najbolj znan in gledan slovenski športni dogodek je kolesarka
dirka, ki jo prenašajo številne globalne športne televizije. Med
9. in 13. junijem je letos po Sloveniji potekala 27. mednarodna kolesarska dirka.
Za kolesarske navdušence je bil vrhunec dirke v četrtek, 10.
junija, ko je bil cilj na celjskem Starem gradu. Isti dan je bil
start v Žalcu, etapa pa je potekala še skozi Braslovče, Velenje, Šoštanj, Vransko, Šentjur in Štore. Po vzponu na Svetino
in na Celjsko kočo je sledil spust v Celje in nato zaključni
vzpon na Stari grad. Okoli 14.10 je bil pri Mercatorju na Lipi
postavljen drugi leteči cilj, ki je zmagovalcem prinesel točke.
Ob 14.20 so kolesarji dosegli vzpon druge kategorije na Svetino s 697 m. n. v. in s tem najvišjo točko letošnje dirke po
Sloveniji. Nato so kolesarji nadaljevali pot proti Celjski koči in
okoli 14.34 prikolesarili v Pečovnik pri Celju, od koder so se
podali v zaključek etape.
Dirke se je udeležil tudi Tadej Pogačar. Kot najboljši slovenski
kolesar na dirki in ambasador slovenskega turizma je še dodatno pripomogel k ugledu in dvigu prepoznavnosti Slovenije
kot destinacije za aktivni kolesarski oddih. Prišel je do etapne
zmage in skupnega vodstva na dirki.
Ob trasi dirke se je v naši občini zbralo veliko navijačev, ob
cestah je bilo videti tudi veliko slovenskih in občinskih zas-

tav ter raznih dekoracij v podporo in vzpodbudo kolesarjem.
Za prijetno vzdušje je v naši občini poskrbel Pihalni orkester
Štorskih železarjev. Na vzponu na Svetino nas je z obiskom
počastil oče Tadeja Pogačarja, gospod Mirko Pogačar. Z
županom Miranom Jurkoškom sta ob športnem dogodku
nazdravila ter spregovorila nekaj besed.
Kolesarska dirka po Sloveniji je na ogled tudi drugim državam. S tem utrjujemo prepoznavnost Slovenije, saj vsako
leto gostimo številne znane in svetovno uspešne kolesarje.
Skozi svojo bogato zgodovino se je edinstven dogodek razvil
v pravi športni projekt, za kar smo lahko ponosni, da je del
tega dogodka tudi naša občina. Dirka je odlična priložnost
za promocijo naših krajev, saj so bili kraji v naši občini med
neposrednim prenosom dirke odlično predstavljeni in videni
marsikje po svetu. Bilo je čutiti dobro povezanost in sodelovanje med krajani in drugimi občinami. Organizator dirke
še naprej ostaja Kolesarski klub Adria Mobil, ki mu stojijo ob
strani zvesti sponzorji.
Rebeka Venko
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Sprejem najboljših učencev
pri županu
Župan Občine Štore Miran Jurkošek je v četrtek, 11. junija,
sprejel najboljše učenke in učence Osnovne šole Štore.
Vsako leto znova je sprejem najuspešnejših devetošolcev
eden najlepših dogodkov. Lepo je stopiti pred mlade ljudi, ki
so že pri teh letih tako modri, polni idej, da znajo sprejemati
prave odločitve in hoditi po poti uspeha. Najlepše je, ko si
človek s trudom in odgovornostjo odpre vrata v svet. Tokratni
sprejem je bil zaradi razmer in ukrepov, ki jih je povzročila epidemija COVID-19, nekoliko drugačen. Dogodek je potekal v
Kulturnem domu Štore, udeležili pa so se ga le najboljši učenci in učenke, ravnateljica ter razrednika. Udeleženci dogodka
pa se ne odlikujejo le kot izjemni učenci, ampak so aktivni in
uspešni tudi na mnogih drugih področjih: v različnih šolskih
tekmovanjih ter na športnem, glasbenem in drugem področju. Zato si vsekakor zaslužijo vso našo pozornost in iskrene
čestitke. Mladim, ki so se udeležili sprejema, je župan čestital
za dosežke. V devetih letih osnovne šole so sooblikovali številne dogodke in projekte, ki so del dogajanja v naši občini.
Vsa leta šolanja so dosegli odlične učne rezultate. Njihov uspeh ni naključje, saj so morali vanj vložiti veliko truda. Z delom, vztrajnostjo in trudom so dosegli zastavljene cilje in velikokrat presegli pričakovanja učiteljev in staršev. Njihov uspeh

bo za vedno ostal v prijetnem spominu. Osnovna šola jim je
dala podlago za uspešno soočanje z izzivi, ki jim jih bo prineslo življenje. Pred njimi je enako kot pred njihovimi predhodniki
še ena pomembna odločitev, in sicer, kje nadaljevati šolanje.
To predstavlja izziv in prav je, da se odločijo po svoji vesti in
za tisto poklicno pot, ki jim je najbližja, saj jim bo v prihodnje
prinesla največ zadovoljstva in uspeh. Župan se je zahvalil še
ravnateljici in kolektivu učiteljev, ki s svojim delom vplivajo na
razvoj mladih in s tem igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju
podobe naše družbe, v kateri bodo zagotovo svoje prispevali
tudi udeleženci sprejema. Pomembno je, da uživajo v vseh
trenutkih svoje mladosti in pustijo sanjam prosto pot.
Na koncu je župan učencem, ki so se udeležili sprejema,
izročil spominsko darilo s posvetilom ter jim zaželel prijetne
počitnice in vse dobro v prihodnosti.
Sprejema so se udeležili: Pia Čavš, Zoja Kostrevc, Maja Novak, Špela Repar, Blažka Rezar, Sara Romih, Sara Šlatau,
Neja Drgajner, Simon Gorenjak, Filip Juršinič, Katarina Kočevar, Maruša Kroflič in Zoja Šuster.
Rebeka Venko
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Olimpijska bakla
tej Križnik) ter učenci športniki Osnovne šole Štore (Pia Jereb, Nika Alagić,
Lana Kačičnik, Živa Selič, Eneja Cvetič,
David Gajšek). Pridružili so se jim tudi
otroci Vrtca Lipa Štore in dislociranega
oddelka v Kompolah. Baklo so po Štorah tako ponesle vse generacije posameznikov, ki so (bili) zelo uspešni v svoji
panogi ali pa ključno vplivajo na športno
dogajanje v našem kraju.

V sredo, 16. junija, je bil v občini Štore prav poseben dan. Naša občina je z
veseljem pristopila k vseslovenski akciji
»Slovenska olimpijska bakla« (Imamo
olimpijske sanje), ki poteka v organizaciji
Olimpijskega komiteja Slovenije.
Dogodek je potekal v Športnem parku
Lipa. Organizatorji so prizorišče opremili
s svojimi panoji in rekviziti, s čimer smo
dobili občutek pravega športnega dogodka. Športniki in športna društva se
pridružujemo prepričanju, da lahko prav
slovenski šport po zahtevnem obdobju
epidemije, s katerim se prav vsi soočamo v tem letu, pred olimpijskimi igrami
v Tokiu znova združi in poveže vse Slovenke in Slovence.

Ladislav Kaluža, Dušan Rožman, Matjaž
Štancar in Primož Kaluža iz Športnega
društva Kovinar, športniki nogometaši
in »bivši prvoligaši« Oskar Drobne, Marko Križnik, Edi Borštnar, Alen Hodžić,
otroci nogometne šole ŠD Kovinar, Stanislav Čretnik, Borut Čretnik, Urška Krašovec, Gabriela Kregar in Žana Jeršič
iz Karate kluba Štore, predstavniki društev (predsednica ŠKD Rudar Pečovje
Leonida Cmok Kačičnik, predsednik
ŠKD Straža Gabrijel Gajšek, predsednik
Kolesarskega kluba Pocinkovalnica Celje Marko Plank, predstavnik ŠKD Ranivok 2007 Anže Jager, predsednik Tenis
kluba Štore Andrej Hrastnik), uspešni
športniki posamezniki (paraplegik Rudi
Centrih, Vita Vlašič, Jernej Mlakar, Ma-

Dogodek sta popestrili učenki Eneja
Cvetič in Pia Jereb s kratko plesno točko. Na dogodku nas je obiskala tudi slovenska olimpijka v plavanju Nastja Govejšek in spregovorila par vzpodbudnih
besed. Poleg samega programa širjenja
vrednot olimpizma je bil v ospredju tudi
pomen skrbi za zdravje s priporočili za
preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa.
Vsi prisotni smo se strinjali, da je bil čas,
preživet z baklo, ob vseh spremljevalnih
dejavnostih res čudovit. Čeprav je bila
med nami le eno uro, smo imeli občutek, da smo ob vsem dogajanju res
doživeli nekaj čudovitega. Videti je bilo
ogromno veselih, srečnih, zadovoljnih in
ponosnih obrazov vseh vpletenih – od
najmlajših učencev, do starejših nosilcev. Pa naj še kdo reče, da olimpijski
duh ne združuje in povezuje.

Rebeka Venko

Zato bo Slovenska bakla na svoji poti
po Sloveniji obiskala prav vse slovenske
občine in prižgala luč ne le našim olimpijcem, ampak tudi vsem nam. Izbira
trase, po kateri so baklo ponesli predstavniki športa z županom Miranom Jurkoškom na čelu, ni naključna, saj povezuje lokacije, na katerih se skozi šport
tkejo prijateljske vezi. S »štafetno« predajo bakle smo širili olimpijske vrednote
miru, prijateljstva, strpnosti in upanja.
Baklo smo ponesli iz štartnega mesta
v športnem parku na Lipi, mimo Doma
Lipa, Zdravstvenega doma, nadaljevali
na novo šolsko igrišče in zopet nazaj na
štartno mesto. Olimpijski bakli v poklon
so se dogodka udeležili predstavniki
številnih športnih društev v občini Štore:
17
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Ocenjevanje vin
V maju so se protivirusni ukrepi toliko sprostili, da smo lahko
izvedli 18.ocenjevanje vin. Zbrali smo kar 64 različnih vzorcev
vin, ki so letos v povprečju vrhunska (skupna povprečna ocena 18,12 točke).
Na žalost teh imenitnih vin ne moremo pokazati na prireditvi
Praznik vina in domačih dobrot, ki je že drugo leto zapored
nismo smeli izvesti. Lahko pa jih pokusite in ponekod še kupite pri vinogradnikih.
Vina je letos ocenjevala petčlanska komisija strokovnih
ocenjevalcev pod vodstvom ge. Tadeje Vodovnik Plevnik.
V Domu na Svetini smo izvedli interno podelitev diplom in
razglasili vinarja leta. Letos je ta prestižni naziv pripadel Vinogradništvu Glavač.
Prvaki sort:
• BELA ZVRST: VVD Vojnik - Vojničan
18,27
• BELA ZVRST: DVK Polič Štore *		
18,10
• LAŠKI RIZLING: Mitja Oberžan
18,23
• ZELENI SILVANEC: Vinogradništvo Glavač
18,27
• CHARDONNAY: Branko Selič 		18,40
• RENSKI RIZLING: Miran Kovač
18,30
• RENSKI RIZLING: Mladen Gašpar *		
18,27
• SAUVIGNON: Vinogradništvo Glavač		
18,37
• RUMENI MUŠKAT: Vinogradništvo Glavač
18,30
• PENINA: DVK Polič 			18,33
• RDEČA ZVRST: Marijana Palir		 18,13
• ROSE: DVK Polič				18,13
• MODRA FRANKINJA: Zvonko Mihelčič
18,03
(* društveni prvak sorte)

POTOMKA IN UČNI VINOGRAD
Viničarji lepo skrbijo za Potomko in učni vinograd. Konec
marca smo jim drugi člani društva priskočili na pomoč in skupaj trse okopali ter s tem prezračili zemljo.
V mesecu maju smo, sicer v slabem vremenu, opravili terensko predavanje na temo Zelena dela v vinogradu. Strokovnjak iz KGZ Maribor g. Roman Štabuc nam je nazorno
pokazal potrebna opravila v vinogradu.
Trsi v učnem vinogradu lepo uspevajo in v tem času lepo kažejo razliko od sorte do sorte; vredno kratkega postanka.

SPLETNA DEGUSTACIJA
V društvu smo se odločili pripraviti prvo spletno degustacijo
vin. K sodelovanju smo povabili vinogradnike iz društva Šmarje pri Jelšah in Vojnik. Za degustacijo smo izbrali tri sorte, in
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sicer chardonnay, sauvignon
in modro frankinjo. Skupaj
smo pokušali devet vzorcev
vina pod strokovnim vodenjem ge. Tadeje Vodovnik
Plevnik. Izkušnja je bila zelo
dobra, tehnika je delovala in
udeleženci so bili zadovoljni.
Namen degustacije je bil pokazati vinarjem način promocije vina, izmenjavo izkušenj
med vinarji, zaznavanje razlik
med posameznimi legami,
ohranjanje stikov in podrobnejše spoznavanje senzoričnih lastnosti vina.
Spletna degustacija vin je bila
na nek način tudi nadgradnja
občnega zbora, ki smo ga
letos marca prav tako izvedli
preko spletne konference.
Stane Ferenčak
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Pomlad v Straži
Letošnja pomlad se je priplazila tiho in
neopazno, kot bi se bala, kaj jo čaka…
A v ŠKD STRAŽA smo se kljub ukrepom in slabemu vremenu pomladi razveselili in jo z nekaj prilagajanja počastili,
kot se za ta letni čas spodobi.
Ob igrišču so v okrnjeni zasedbi moški postavili mlaj, ki je v ponos našemu
malemu zaselku. Prav tako je otrokom
v veselje zagorel majhen kres. Tradicionalno nas je v 1. maj prebudila godba
z budnico, mi pa smo za godbenike in
vaščane pripravili zajtrk in tako okrepčani in polni energije vstopili v mesec
maj, ki pa je že poskrbel za malce več
brezskrbnosti in pozitivne energije.
V upanju in z željami, da bomo v prihodnje lahko pripravili še več prijetnih
druženj in vam o njih poročali, se optimistično prepuščamo prihajajočemu
poletju.
Maja Gajšek

Kolesarski klub
Pocinkovalnica Celje
Začetek našega kolesarskega kluba
sega v leto 2012. V takratnem obdobju
na celjskem območju ni bilo kluba, ki bi
povezoval gorske in cestne kolesarje,
zato smo ustanovili kolesarski klub BikeRepublic, sredstva za delovanje pa
je prispevala kavarna CoffeeRepublic.
V preteklem letu je bilo zaradi Covid
ukrepov gostinstvo precej prizadeto,
zato obstoj našega športnega kolektiva v takšni obliki ne bi bil več mogoč,
v kolikor ne bi našli novega strateškega partnerja. K sreči smo se dogovorili
s podjetjem Pocinkovalnica, v katerega
smo se konec lanskega leta tudi preimenovali.
Kolesarski klub Pocinkovalnica Celje
združuje ljubitelje rekreacije. Načeloma
se družimo na kolesu, čez zimo pa si

čas krajšamo s pohodništvom. V klubu
so včlanjeni pretežno kolesarji iz Savinjske regije, kjer tudi izvajamo športne
programe v obliki kolesarskih rund. To
so organizirane vožnje z vnaprej določeno traso, kamor se odpravimo bodisi z
namenom lahkotnejšega kolesarjenja ali
pa izvedbe specifičnih treningov. Klub je
namreč član Kolesarske zveze Slovenije
in ima nekaj članov z amatersko licenco. Le-ti se udeležujejo kolesarskih tekmovanj na lokalnem, nacionalnem ter
meddržavnem področju.
Na cesti nas lahko opazite v unikatnih
mornarsko modrih kolesarskih dresih,
oblikovalnih s poudarkom na sponzorja
kluba, izdelavo pa zaupali enemu izmed
najboljših proizvajalcev kolesarske tekstilne opreme, podjetju Castelli iz Italije.
V preteklem obdobju se je mnogo ljudi bolj začelo zavedati pomembnosti
rekreacije in njenega pozitivnega vpliva
na zdravje, kar seveda pozdravljamo,

vse občane, ki se vidijo v naši družbi, pa
vabimo, da se nam pridružijo (kkpocinkovalnicacelje@gmail.com).
Naše aktivnosti lahko spremljate na Facebook računu KK Pocinkovalnica Celje
ter športni aplikaciji Strava.
Marko Plank,
predsednik kluba
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Delovanje krajevne
organizacije RK Štore

Tudi KORK Štore je občutil prisotnost
epidemije. Že drugo leto smo morali
ukiniti vsa druženja (občni zbor, piknik,
meritve, zbiranje oblačil in pohištva,
sestanki in zaključek leta).
Zadeva se je začela umirjati in začele
so se dejavnosti po planu KORK: zbirati so se začela oblačila, bela tehnika
in oblačila. Iz Celja smo dobili zeleno luč
za meritve, izpeljali pa bomo tudi občni
zbor s piknikom.
Uradne ure za oblačila so vsak petek od
13. do 15. ure.
Delitve potekajo po planu in imeli smo
dve redni in dve izredni delitvi. Eno iz-

redno delitev je pripravil KORK Štore
(velikonočna delitev), s katero smo 50
družin obdarili z vsemi potrebščinami za ta praznik. Krajane smo vozili k
zdravniku in jim nabavljali zdravila. Pomagali smo tudi invalidom s pripomočki, ki so jim olajšali gibanje.
Sodelujemo s patronažo, Centrom za
socialno delo, projektom Starejši za
starejše za boljšo kakovost življenja, s
katerimi smo skupaj razdelili 50 paketov
izredne delitve iz OZ Celje za krajane,
stare nad 69 let. Razdelili so jih prostovoljci projekta, katerim se zahvaljujemo
za nesebično pomoč.
V Mercatorju smo nastavili košaro za
zbiranje živil, ki jih razdelimo v kriznih
razmerah. Zahvaljujemo se darovalcem
hrane v imenu ljudi, ki v stiski dobijo pomoč. Zbiramo še uporabno belo tehniko
in nasploh vse, kar je še uporabnega.
Vabimo vse krajane, da pristopijo v
članstvo KORK kot podporni ali aktivni
člani KORK. Članarina je 5 evrov, s katerimi upravlja KORK, ki na razne načine
pomaga krajanom v stiski. Vsi zainteresirani pokličite na 031 802 709.
Prav tako pozivamo vse, ki so v stiski,
ki težko živijo iz meseca v mesec, da
se javite na omenjeno številko, kjer vam
bomo (kot že mnogim) pomagali.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
vsem podjetnikom, Občini Štore, vsem
društvom in organizacijam, ki nam vsak
po svoji zmožnosti stojite ob strani, da
lahko izvajamo obširni program, s kateri
pomagamo pomoči potrebnim.
Stanislav Štefanec
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Popularnost strelstva v
Štorah zopet narašča
Zgodovina strelskega športa v Štorah sega v trideseta leta
prejšnjega stoletja, ravno tako kot nogomet. Obe športni dejavnosti sta bili zelo popularni in množično zastopani med vojnama in seveda še veliko bolj po drugi svetovni vojni.
O strelstvu v Štorah smo se v preteklosti v Štorskem občanu
že precej razpisali. Tako je tradicija strelstva izjemno bogata,
naša naloga pa je, da jo negujemo tudi naprej in jo prenašamo na mlajše rodove. Starejši občani vemo, da smo imeli
nekoč strelišče za vojaško puško, pa potem malokalibrsko
puško in pištolo. Danes imamo obnovljeno avtomatsko strelišče za zračno puško in v njem društvene prostore.
Da se je vse to skupaj ohranilo in obnovilo, gre predvsem
zahvala in zasluga marljivim članom. Nehvaležno je sicer naštevati poimensko, ker lahko koga nenamerno izpustiš in mu
lahko narediš veliko krivico. Pa bom vseeno naredil izjemo:
zakonca Mirko in Zvezdana Holcinger, Vlado Bogdanovič, Mihael Zdolšek, Marjan Dobovišek, Zdravko Govek, Janez Kadenšek, Stane Ivanšek, Branka Godicelj, Vesna Inkret, Zlata
Romih, Metka Bobnič, Rudi Doberšek, Milan Vrbajac, Milan
Žibert, Vili Dečman, Brane Moškotevc in moja malenkost smo
tisti, ki ohranjamo strelstvo v Štorah.
Vsekakor pa imamo poseben privilegij in veliko srečo, da imamo veliko podporo v občini in županu Miranu Jurkošku.
Strelišče je odprto za vsakega, ki ima interes, željo in voljo,
da se včlani med strelce in pridno trenira. Rezultati ne pridejo
kar sami od sebe. Med nami imamo nekaj odličnih strelcev, ki
posegajo na državnem nivoju na prva, druga in tretja mesta.
Ime strelskega društva Kovinar Štore je poznano daleč naokoli. Na to smo upravičeno ponosni, saj s tem promoviramo
tudi našo občino.

Pri nas so včlanjeni tudi invalidi, ki jim je omogočen odličen
trening, oni pa se na tekmovanjih oddolžijo z vrhunskimi rezultati.
Članstvo v zadnjem času kar vztrajno narašča in očitno postaja strelstvo zopet zanimivo. Poleg Društva paraplegikov
jugozahodne Štajerske smo tudi člani zveze strelskih društev
Koroško – Štajersko – Zasavske regije in seveda tekmujemo
tudi v tej zvezi.
Lansko in letošnje leto nam je z epidemijo prekrižalo veliko
načrtov. Obžalujemo, ker nam lani ni uspelo organizirati občinskega tekmovanja za vse starostne skupine krajanov. Pri
treningih se zaradi epidemije držimo vseh predpisanih omejitev in v upanju, da bo tudi tega enkrat konec, marljivo treniramo za čas, ko se bodo lahko pričela tekmovanja.
Srečko Križanec

Pokoronske dejavnosti
v MDDI Celje
Zdravje, sreča, sonček in veselje so biseri, ki nam prinesejo v
dušo blagostanje. Že nekaj časa je naše blagostanje okrnjeno. Način življenja je drugačen, spremembe v obnašanju so
očitne. Pa vendar, dragi ljudje, vzemimo vse to v zakup in si
naredimo življenje na nov način lepo, prijetno, zanimivo… V
času, ko ni bilo druženj, smo veliko klepetali med seboj, morda malo več brali knjige in se posamično srečevali. Pogrešali
smo klepet ob kavi, pohod v skupinah in druženje. Dočakali

smo priložnost in jo hitro izkoristili. Par delavnic ročnih del
smo izvedli, športne dejavnosti so se začele izvajati ob torkih.
V sodelovanju z ZIFS pripravljamo predavanje na temo INVALIDI V ZGODOVINI SVETA, ki ga bomo izvedli konec meseca.
Naše tradicionalno srečanje na Gorenjskem je bilo tudi letos
izvedeno. Z dvema avtobusoma smo se zgodaj zjutraj odpravili na pot. Seveda smo upoštevali navodila NIJZ. Po sveti
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O D EL U DRU ŠT EV
maši na Brezju smo ob avtobusih zapeli in se odpravili na
ogled Radovljice. Da nismo bili lačni, smo v Planici postavili
in razkužili gasilske mize in se razvajali z okusnim golažem,
ki ga je sredi noči skuhal naš Zdenko. Ob rujni kapljici smo
poklepetali, saj smo si imeli veliko povedati. Potem smo se
odpravili na pohod in ogled skakalnice. Za veselo vzdušje
je poskrbel naš Janko s harmoniko. Prijetni trenutki prehitro minejo in treba se je bilo odpraviti proti domu. Takrat pa
je sledilo presenečenje našega Zdenka. Potica, za vsakega
košček, nam je vzpodbudila hormon veselja, hvaležnosti in
zadovoljstva. Zapeli smo, da se je naš glas združil s tišino
prelepih planin.
Spet smo si bili enotni, da je oseben stik zdravilo, ki ne zdravi
le osamljenosti, tudi baterije nam napolni in nam da energijo,
da smo veseli in sposobni sprejemati tudi križe in težave, ki
nas vsakodnevno spremljajo.
Na povabilo športnega kluba, ki ga vodi Sara Padarič, smo
v Vojniku sodelovali pri sprejemu olimpijske bakle. Po kulturnem programu in pozdravu olimpijcev so predstavniki društev
tekli z baklo. Tudi naju s Tatjano Kotnik je doletela ta čast.
Ob bučni spremljavi aplavza prisotnih sva odpeljali in odtekli
krog. Ponosni sva bili in hvaležni, da sva bili lahko del tega
pomembnega dogodka v občini Vojnik. Kjer je volja, tam je
pot. Hvala, Sara Padarič, za spodbudo!
Vlak življenja gre z različnim tovorom naprej. Veliko je odvisno od nas samih, kako si ga naložimo. Najbogatejši smo, če
smo zdravi, če smo veseli in zadovoljni. Prav je, da vse te
dobrine delimo z ljudmi okoli nas in tako ta vlak življenja lažje
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pelje tovor v lepši jutri. Bodite zdravi, bodite zadovoljni, pridite
med nas. Skupaj bomo lahko marsikaj premagali, morda kaj
naredili za svoje zdravje, razbremenili in razdelili bomo skrbi
in težave, ki bodo takoj milejše.
Dragica Mirnik

Naša občina praznuje
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Ulice v Štorah:
NAD STOLARNO
Ulica Nad Stolarno je manjša ulica s 6 hišnimi številkami v
Štorah na levem bregu Voglajne nasproti novega dela Železarne Štore. Dostop do hiš je možen s celjske strani po poti,
kjer se konča ulica Teharska cesta v Celju.
Ulica je dobila ime po lesnem industrijskem podjetju Stolarni,
kjer so izdelovali stole, rešeta, škafe, lesene sode in druge
lesene izdelke. Začetnik lesnega podjetja Stolarne je bil Štefan Boucon, ki je sprva imel lesni obrat za izdelovanje stolov,
pletenih s slamo in žico v Celju. Štefan Boucon je razvil lesni
obrat s pilarno iz preprostega kmečkega mlina in žage, ki jo je
kupil. Kasneje je Stolarna postala moderno opremljena žaga
in delavnica stolov, ki je imela tudi vodno turbino za proizvodnjo elektrike in parno lokomotivo. Svoje izdelke so prodajali
v bližnjo okolico.

Leta 1921 sta Stolarno kupila in razširila srbska trgovca Todor
Lazarević, ki je bil med drugim tudi direktor Cinkarne Celje
med letoma 1923 in 1941, in Predrag Popić ter ga registrirala v imenik podjetij kot Teharska lesna industrija D.Z.O.Z. za
izdelovanje stolov in drugih lesenih izdelkov. Kasnejši lastnik
podjetja Viktor Tomšič je imel zraven tudi elektrarno in obrat,
ki je izdeloval tudi kavarniške, gostilniške, vrtne in ležalne stole, raznovrstne mize in drugo pohištvo. Kasneje je postal lastnik podjetja štorski trgovec Blaž Godec. Leta 1946 so industrijski obrat nacionalizirali in prešel je pod okrilje kemičnega
podjetja Cinkarna Celje in kasneje lesnega podjetja v Celju Lik
Savinja. Obrat so zaprli aprila 1958 po velikem požaru, ki je
uničil celotno lesno proizvodnjo in ga niso več obnovili.

Oglas za prodajo stolov Stolarna Štefana Boucona
(Ilustrovani narodni koledar, 1900, str. 173)
Ozemlje ulice Nad Stolarno je v preteklosti spadalo pod naselje Lipa. Orožen omenja manjše domačije Jeršič (en del
kmetije je bil prodan za Stolarno), Ocvirk-Dragar, Dragajner in
Štor-Rozman. Stolarna se je razvila tudi iz Razdrtega mlina,
ki je bil v lasti mlinarja Gregorja Pečnaka in rojstni dom podjetnika, občinskega odbornika in organizatorja slovenskega
kulturnega življenja Jožefa Pečnaka.

Požar aprila leta 1958, ki je uničil Stolarno
(Hrani Železarski muzej Štore)
Matej Ocvirk

VIRI IN LITERATURA:
Štor, Josip: Josip Pečnak (življenjepis). Ilustrovan narodni koledar, 1906, str.
109.
Leksikon Dravske banovine. Ljubljana: Zveza za tujski promet za Slovenijo,
1937, str. 632.
Orožen, Janko: Zgodovina Celja in okolice. 2. zvezek. Celje: Kulturna skupnost,
1971-1974.
Podrobni seznam industrije, trgovine in obrti v Dravski banovini Jugoslavija. Ljubljana: Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino.
Tiskarna Slovenija, 1933, str. 155.

Tabla ulica Nad Stolarno
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Ajda – vsestransko uporabna
kulturna rastlina
Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki
pridelali v velikih količinah, in z njo posledično skrb za čebele,
pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje, povečanje izkoriščenosti kmetijski zemljišč so le nekateri od razlogov, zaradi
katerih je Čebelarska zveza Slovenije kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo« leta 2014 skupaj
s partnerji začela s spodbujanjem setve medovite ajde. Ajda
je kulturna rastlina, ki je pomembna tudi pri kolobarjenju in ne
potrebuje škropljenja, kar pomembno prispeva tudi k ekološkemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju proti plevelom.
Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je povezoval številne partnerje. Sodelovali so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, kmetijske šole in ostali partnerji.
Vsak od njih je po svojih najboljših močeh prispeval k povečanju prepoznavnosti medovite ajde. Po podatkih Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja so se kmetijske površine
posejane z ajdo povečale iz 3.022 ha v letu 2015 na 6.432
ha v letu 2020. To pomeni, da so se kmetijske površine,
posejane z ajdo, v zadnjih petih letih v Sloveniji podvojile. V
tabeli so prikazani podatki po letih.

Podatki o prijavljenih kmetijskih površinah posejanih
z ajdo v zbirnih vlogah za leta 2015 - 2020 v ha

LETO
2015
2016
2017
2018
2019
2020

AJDA
3021,65
4024,94
4528,18
4992,71
6440,57
6431,69

Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Ajdo lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. Glavni posevek sejemo od začetka do konca maja, ko je dovolj toplo
za kalitev in ni več nevarnosti slane. V maju sejana ajda do
spravila potrebuje od 11 do 12 tednov.
Setev ajde kot glavnega posevka se še posebej priporoča
za območja, ki jih pogosto prizadene suša. Strniščna ajda
se seje po spravilu ozimnih žit, to je od 10. in najkasneje do
25. julija. Cveti v avgustu ali septembru, ko v naravi začne
primanjkovati hrane za čebele. Za čebele so pomembne medovite sorte ajde, to so Darja, Čebelica in Črna gorenjska. Ajdo sejemo na njive, kjer predhodne poljščine niso bile
premočno gnojene z dušikom. Podrobnejše nasvete v zvezi
s pridelavo ajde najdete v publikaciji Tehnologija pridelave
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ajde, ki so jo pripravile strokovne službe Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije.
Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo« skupaj s partnerji pomembno
prispevala k povečanju setve ajde, spodbudila sodelovanje
med čebelarji in kmeti ter posredno vplivala na pridelavo tako
zaželene domače, slovenske ajde. Z vključevanjem kulinarike
smo obudili tradicionalne jedi iz ajde in navdihnili sodobne
kuharske mojstre ter povečali pridelavo ajdovega medu.
Čebelarska zveza Slovenije skupaj s partnerji nadaljuje s
spodbujanjem setve medovitih kulturnih rastlin, kot so sončnice, buče in facelije.
Ponosni smo, da lahko prispevamo k ohranjanju narave in čebel!
Nataša Klemenčič Štrukelj

junij 2021

ZDRAVJE V OBČINI ŠTORE
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vsako leto pripravi statistične podatke o zdravju v 212 slovenskih občinah. Na ta način lahko vsaka občina prepozna izzive in svojo vlogo tudi na področju varovanja, ohranjanja in
krepitve zdravja. Podatki niso namenjeni primerjavam z drugimi občinami, saj na njihovo vrednost med drugim
vpliva število prebivalcev in velikost preučevanega problema v posameznih občinah. Sestavni del projekta Zdravje
v občini je spletna aplikacija, ki omogoča takojšen in interaktiven vpogled v zgoraj opisane podatke. Aplikacija je
na voljo na spletnem naslovu http://obcine.nijz.si.

Zadnja publikacija je bila izdana leta 2021 in vključuje
podatke preteklih let. Občina Štore je po zadnjih podatkih
NIJZ za leto 2020 povprečno razvita slovenska občina z indeksom razvitosti 1,12, kar jo znotraj Savinjske regije uvršča
na peto mesto med 31 občinami. Občina odstopa od slovenskega povprečja z negativnim prirastom prebivalstva
(2019: Štore -16,2 ‰, Slovenija 7,2 ‰) in višjim deležem odraslih, starih 25-64 let, ki imajo končano največ osnovno šolo
(2019: Štore 15,2 %, Slovenija 13,5 %). Stopnja izobrazbe je
pomembno povezana z zdravjem – višja kot je, več zdravja
za posameznika ali populacijo lahko pričakujemo. Delež starejšega prebivalstva od 80 let za leto 2019 znaša 7,2 % in je
značilno višji kot v preostali Sloveniji (5,4 %).
V 7 od 36 spremljanih kazalnikov, s katerimi so ocenjevali
zdravje prebivalcev slovenskih občin, se občina Štore statistično značilno razlikuje (boljše, slabše, neopredeljeno) od
povprečja preostale Slovenije.
Ugodnejše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije ima občina v treh kazalnikih. Zaznana nižja
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu pri starejših od 15 let (povprečje
2015-2019: Štore 1,2/1000 prebivalcev, Slovenija 1,9/1000
prebivalcev), nižja stopnja bolnišničnih obravnav zaradi
zlomov kolka pri starejših od 65 let (povprečje 2015-2019:
Štore 4,1/1000 prebivalcev, Slovenija 6,5/1000 prebivalcev)
in nižja povprečna bolniški odsotnosti, ki je v občini v letu
2019 znašala 17,3 koledarskih dni nezmožnosti za delo na
delovno aktivnega prebivalca, medtem ko znaša slovensko
povprečje 17,7 dni.
Slabše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije pa je zaznati še v nižjem delež presejanih žensk, starih
20-64 let, v Programu Zora (povprečje 1.7.2016-30.6.2019:
Štore 69,8 %, Slovenija 72,4 %).
V primerjavi s preteklimi obdobji v občini Štore zaznavajo
upadanje prekomerne prehranjenosti otrok, odzivnosti v

Programu Zora, umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja (0-74
let), umrljivosti zaradi vseh vrst raka (0-74 let), bolnišničnih
obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)
in bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu. Poleg tega je
zaznati porast bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka
pri starejših prebivalcih, starejših od 65 let. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi (35-74 let) narašča, vendar
vrednotenje zadnjega kazalnika ni enoznačno. Podatki lahko odsevajo dejanski porast navedene bolezni (ali spremembo varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganj za njih), kot
tudi možnost poznejšega prepoznavanja te bolezni med
laiki ter podatki odsevajo učinkovitost in organiziranosti
zdravstvene oskrbe na vseh ravneh. Delež oseb, starejših
od 65 let, ki so vključeni v storitev pomoč na domu upada.
Koliko oseb se bo v vključilo v storitev pomoč na domu, je
odvisno od dejanske potrebe starejših po tej pomoči in tudi
od višine cene te storitve, ki jo sofinancira občina; če je sofinanciranje večje, je pričakovati, da se bo za pomoč odločilo
več posameznikov.
Vrednosti kazalnikov so informativne narave in lahko služijo
občini ter drugim deležnikom pri spremljanju stanja zdravja
v občini skozi leta in iskanju razlogov zanj ter odločanju o
ukrepih za krepitev in ohranjanje zdravja. V vseh dosedanjih
prikazanih publikacijah Zdravje v občini (2016, 2017, 2018,
2019, 2020 in 2021) občina Štore statistično značilno odstopa od slovenskega povprečja z višjim deležem starejših od
80 let, višjim deležem odraslih, ki imajo končano največ
osnovno šolo, višjim deležem prekomerno prehranjenih
otrok in nižjo stopnjo zlomov kolka pri starejših od 65
let. Gre za kazalnike, na katere je mogoče vplivati s skupnim
delovanjem deležnikov lokalnega okolja.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Območna enota Celje
Skupina za nenalezljive bolezni
Kontakt: Lucija Beškovnik,
lucija.beskovnik@nijz.si,
03 4251 194
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106. rojstni dan gospe Malgaj
Prvega maja 2021 je stanovalka Doma Lipa Štore, ga. Monika Malgaj, praznovala svoj 106. rojstni dan. Ob tej priložnosti
so jo na praznične dni obiskali in ji čestitali njeni najbližji sorodniki. V ponedeljek pa so jo razveselili s šopkom, voščilnico
in torto ter ji voščili za njen visok jubilej direktorica doma,
ga. Hrnčič, strokovni vodja, g. Oreškovič, vodja zdravstvene
nege in oskrbe, ga. Čadej, vodja oddelka, ga. Vodovnik, ter
ostali zaposleni.
Gospa Monika se je rodila 1. maja 1915 v Dobju pri Planini.
Po končani osnovni šoli se je izučila za šiviljo, potem pa se
je zaposlila na kmetiji kot gospodinjska pomočnica. Ko se
je poročila, sta si z možem kupila hišo v Gorici pri Slivnici. V
zakonu se jima je rodilo troje otrok. Zase pravi, da je v življenju rada delala, skrbela za družino, šivala in pletla. Pri svojih

100 letih se je odločila, da gre v »dom«. V Domu Lipa sedaj
biva od meseca marca 2015. Z nego in bivanjem pri nas je
zadovoljna, želi si le, da bi lahko bolje videla in slišala ter da bi
bila zdrava. Recepta za dolgo življenje nima, vendar poudarja
skromnost, v kateri je živela in jo še danes ceni.
Snežana Kuraj
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Kruh za dušo in telo
Letošnji maj se kar ni mogel otresti aprilskega vremena. Ves
mesec smo bolj ali manj opazovali oblake, plohe in nalive in
še vedno nosili jopice in dežnike. A smo bili trdno prepričani,
da bo poletje prišlo, da bodo spet topli in sončni dnevi.
Tudi vzdušje v naših srcih in odnosih je letošnjo pomlad sledilo vremenu. Korona je še vedno omejevala naše stike, nas
držala na razdalji v naših srečevanjih, nas odevala v maske. V
cerkvi smo živo čutili njeno neprijetno navzočnost. Za največje
praznike smo morali duhovniki sami maševati v prazni cerkvi,
verniki pa ste lahko le preko ekranov spremljali bogoslužja in
le v družinskem krogu praznovali. To je bila naša velika žrtev,
ki smo jo v letošnji pomladi polagali Gospodu na oltar. Mnogi
drugi se žal niso odpovedovali svojim ozkim željam in interesom, izkazovanju nezadovoljstva, zato se zdravstvene nadloge še vedno nismo povsem rešili. Z več solidarnosti bi veliko
lažje premagali to epidemijo. Žal pa v Sloveniji korona ni le
zdravstveni, ampak politični problem.
Tako se nam izteka že drugo veroučno leto v znamenju teh
omejitev. Tudi pri verouku smo se morali večji del leta srečevati le preko elektronskih povezav, še veliko dlje kot v šoli
nam ni bilo dovoljeno imeti verouka v živo. Ker pri verouku
ne gre le za neko informacijo ali znanje, ampak za živi stik z
občestvom, ne le za teorijo, ampak tudi za bogoslužje in pripravo na zakramente, smo bili veseli, ko je končno prišlo do
sprostitve in smo se začeli intenzivno pripravljati na prvo sveto
obhajilo, ki smo ga že ves čas načrtovali za zadnjo nedeljo
v mesecu maju. Birmo za devetošolce smo morali z začetka maja premakniti na sredo junija, za osmošolce pa jo bomo
pripravili jeseni, ko bo, kot obljubljajo in upamo, konec omejitev.

Tako smo v nedeljo, 30. maja, obhajali lep vrh letošnjega veroučnega poglabljanja in spoznavanja za veroučenke in veroučence tretjega leta iz župnij Teharje in Sv. Lovrenc. Letos se
je za prvo srečanje v zakramentu sv. spovedi in sv. obhajila
pripravljalo 20 otrok: 10 fantov in 10 deklet. Osrednja misel
tokratnega prvoobhajilnega slavja je bila: Jezus, božji kruh
si za življenje. Spominjali smo se vrednosti kruha, ki je naša
osnovna jed. Zanj res velja, kot pri sv. maši duhovnik izreče,
da je »sad zemlje in delo človeških rok«, saj raste iz zemlje, a
mora pri njem sodelovati na tisoče rok, preden pride na našo
mizo in mora skozi mnoge oblike trpljenja in smrti. Seme, ki
ga vržemo v mokro zemljo, pozimi zmrzne, ko žito dozori, ga
požanjemo, drobimo klasje, zmeljemo zrna v prah, gnetemo
in oblikujemo testo in na koncu gre skozi silno vročino, šele
potem postane užiten kruh. Pred oltar smo postavili veliko
sliko kruha in okrog njega 20 klasov s podobo naših prvoobhajancev. Ob tem smo razmišljali o življenju, o vrednosti žrtve
in o trpljenju, iz katerega raste odrešenje. Jezus je živi kruh,
on je to osebno najgloblje doživljal. Šel je skozi najtežje oblike
trpljenja duše in telesa, skozi popolno ponižanje, telesno izničenje, križanje in smrt. Tako je res postal za nas kruh življenja,
naša hrana, naše upanje, naša moč...
Kruh raste iz odpovedovanja in trpljenja. Vse veliko vredne
reči v življenju morajo iti to pot, potem šele postanejo kruh za
telo in dušo. Tudi z nami ni veliko drugače. Star latinski pregovor »per asperam ad astram« ali po naše prek trnja do zvezd
še kako drži. Šele tisti, ki je doživel in premagal težavo(e), ima
modrost in pravo izkustvo.
Miha Herman

Urejen oltarni prostor v cerkvi
Sv. Martina na Teharjah
Kdor je v zadnjem mesecu obiskal
cerkev sv. Martina na Teharjah, je gotovo opazil nov kamniti oltar, ambon
in lesene sedeže za duhovnika in bogoslužne sodelavce. Nova oprema se
lepo sklada s stilom in materialom v
prezbiteriju. »Oltar je središčna točka
za vse vernike, drugi pol občestva, ki
obhaja bogoslužje. Nikakor ni le kos
opreme, ampak trajno znamenje Kristusa, duhovnika in žrtve, daritvena
miza in miza velikonočnega obeda, ki
ga Oče slavnostno pripravi za svoje ot-

roke v skupnem domu. Predstavlja vir
in znamenje edinosti in ljubezni. Zaradi
tega naj bo dobro viden in zares dostojanstven«.
Na oltarju postane pod zakramentalnimi znamenji navzoča daritev na križu:
oltar je obenem Gospodova miza, ob
kateri se božje ljudstvo zbira, da bi je
bilo deležno: oltar je tudi središče zahvaljevanja, ki se opravlja po evharistiji«.
Tako nam govori cerkveni dokument o
načrtovanju novih cerkva ali preureditvi
cerkva. (CD 81, 16)

To smo imeli pred očmi, ko smo želeli preurediti oltarni prostor v naši župnijski cerkvi na Teharjah. Po različnih
obnovah v cerkvi Sv. Ane in po urejanju okolice in strehe na cerkvi sv. Martina smo se usmerili k bistvu svetišča,
k daritveni mizi in k ambonu, prostoru
branja božje besede. O njem pravi isti
dokument tako: »Dostojanstvo božje
besede terja, da je v cerkvi poseben
prostor, kjer se oznanja in h kateremu
se med besednim bogoslužjem sama
od sebe obrača pozornost vernikov. Ne
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in pozlata, človeška krhkost in božje
odrešenje, greh in usmiljenje. Spredaj
so zapisane Jezusove besede: »Jaz
sem živi kruh«, s strani pa v les vrezane
besede molitve pesnika Franceta Balantiča: »Življenje si, svoboda, mir«, da
bi nas potrjevale v veri in prizadevanju
za svobodo in mir. Po načrtih dipl. arh.
Darje Prašnikar Cerar je oltar in ambon
iz kamna izklesalo Kamnoseštvo Mužina, lesene dele ter sedilije pa je izdelal
domači mojster Franci Dobrajc. Kamniti oltar je del trajne opreme v cerkvi, je
svet prostor, na katerem so daruje sveta
maša, zato je vreden vse naše pozornosti in spoštovanja. Zato ga izročimo
tej vlogi, ga blagoslovimo in tudi posvetimo. Zaradi epidemije ni bilo mogoče
dostojno pripraviti posvetitve, zato sem,
kot domači župnik, oltar in ambon blazadošča kakršnokoli stojalo; zahteva
se dvignjena dostojanstvena tribuna,
najbolje nepremična, ki bo že sama po
sebi zgovorna, zmožna odmevati Besedo, tudi ko tam ne bo nikogar, ki bi jo
oznanjeval«.
Naša župnija je zaznamovana s povojnim dogajanjem v Bukovžlaku leta
1945, z množico tam zaprtih, izvensodno umorjenih v bližini ali odpeljanih v
morišča: v Hudo jamo, Hrastnik, Dobovo in drugam. Trpljenju in smrti teh ljudi,
ki so za kratek čas ali za večno postali
naši farani, smo v oltar vpletli misel na
njih. Iz hrasta, ki je kot nema priča rastel
nad taboriščem, je vdelan venec, kjer
se s simbolno govorico izmenjujeta les
goslovil, ko bo mogoče, pa bomo povabili novega škofa Maksimilijana, da
bo posvetil nove pridobitve. V kamniti
oltar so od nekdaj vlagali relikvije, svete ostanke svetnikov in blaženih. Zato
bomo tudi mi tedaj vložili relikvije bl.
Antona Martina Slomška in bl. Alojzija
Grozdeta, naših domačih vzornikov in
priprošnjikov.
Hvala in Bog povrni vsem, ki ste to veliko
delo podprli s svojim darom in molitvijo.
Naj novo urejeni oltarni prostor služi za
lepoto bogoslužja, da bodo preko njega
naše duše lažje našle pot do zveličanja
in bo svetišče za mnoge rodove.

Miha Herman
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Zlatoporočenca –
Marija in Pavel Šuhel
V soboto, 15. maja, sta svojo zaobljubo v cerkvi sv. Martina na Teharjah po petdesetih letih skupnega življenja
obnovila zlatoporočenca Marija in Pavel Šuhel. Ta obljuba je imela trdne temelje v iskreni ljubezni in medsebojnem spoštovanju, zato je njuna zveza ostala čvrsta vseh petdeset let. Tokrat sta bila njuni poročni priči hči in
njen mož.
Zlatoporočenca sta si želela, da bi ta svečani dogodek delila z
več sorodniki, prijatelji, sosedi, vendar tega trenutna situacija
ni dopuščala, zato sta po obredu nazdravila v ožjem družinskem krogu.
Marija, rojena Videc, se je rodila leta 1948 v Laškem. Pavel se
je rodil leto prej na Pečovju. Marijin oče je med opravljanjem
mizarskega dela na Pečovju »poiskal« še moža za svojo hči.
Pri hiši, kjer je delal, so mu predlagali sosedovega Pavla. Ta
je z Marijinim očetom šel takoj v akcijo in se odpravil na ogled
dekleta v Hotel Savinja Laško, kjer je bila takrat Marija zaposlena kot sobarica. »V rokah je imela vedro perila in me niti
pogledala ni,« se dobro spominja Pavel. »Naslednji dan sem
šel kar k njej na dom, seveda skupaj z njenim očetom,« je povedal z nasmehom. Tako se je začela razvijati njuna ljubezen.
Že po treh mesecih sta se v Laškem poročila tako civilno kot
cerkveno. »Ohcet« je trajala tri dni. Po poroki sta si ustvarila
dom in družino s štirimi otroki. Marija si je vedno želela veliko
otrok, saj je bila edinka.
Kljub službi (Marija je bila zaposlena v Železarni Štore, Pavel v
Cinkarni Celje), domačim opravilom in vzgoji otrok sta si vzela
čas za druženje in konjičke. Pavli je strasten pevec, organist
in zborovodja, Marija pa v prostem času piše pesmi, ki jih je
objavila v pesniški zbirki Slap, izdeluje rože iz papirja, hkrati je
članica več društev.

ŽE LETO DNI KORONAVIRUS USODO NAM
KROJI!
Posebno življenje sedaj mi živimo,
že dobro leto posebni predpisi nas bremenijo,
edino je dobro, da internet in ostala občila imamo,
da tudi stanje od drugod malo bolje poznamo,
odkar se korona je k nam preselila,
veliko stvari je na glavo obrnila,
na svoj način skušamo jo ukrotiti
in v doglednem času se od nje posloviti;
to srčno želimo se vsi,
vendar do takrat sigurno preteklo še precej bo dni.
Alojz Žnidar

»Želiva si samo zdravje. Nadvse sva ponosna na svoje štiri
otroke, njihove družine ter vnuke,« sta zaključila mlada zlatoporočenca.
In kaj je recept, da tako dolgo ostaneš v zakonu? Njun odgovor je: medsebojno spoštovanje in pamet. »Pomembno pa
je tudi to, da je spalnica prostor za reševanje konfliktov,« je v
smehu dodal Pavli.
Kristina Grajžl
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Sivi lasje: izdajalski znak
staranja ali modrost?
benega drugega načina, na katerega bi
jim bilo mogoče povrniti prvotno barvo.
Ali sivi lasje hitreje rastejo? No, meni
se dozdeva, da res hitreje rastejo in so
čvrstejši in debelejši. Pogled v ogledalo
pokaže vedno več sivih odtenkov, tudi
takrat, ko si to najmanj želim. Tolažim
se s tem, da so moji predniki osiveli zelo
zgodaj in tako tudi moji lasje ne morejo
biti drugačni. Genska dediščina določa
povprečno starost, pri kateri se začnejo
pri ljudeh pojavljati prvi sivi lasje.

Ljudje pravijo, da so sivi lasje posledica
staranja. Res je, vendar le deloma. Sivi
lasje se večinoma pojavijo pri prehodu
v zrelo dobo, saj so povezani s procesom staranja. So posledica pomanjkanja pigmenta melanina, ki lasem daje
barvo. Ljudje ta pigment proizvajamo v
različnih količinah, kar je tudi razlog za
to, da se lahko sivi lasje pojavijo tudi že
pri mlajših.
Velikokrat se sliši, da če sive lase pulimo, se jih pojavi več. Dokazano je, da

to ni res. Pri puljenju lahko poškodujemo lasni mešiček, zaradi česar na tem
mestu ne bo več zrastel drugi las. Verjetno tudi zaradi stresa lasje ne sivijo,
saj je današnje življenje velikokrat zelo
stresno in posledica tega bi bila, da bi
po ulicah hodilo veliko več sivolasih ljudi, tudi precej mlajših. Pri stresu lasje
izpadajo in ko začnejo ponovno rasti,
nastane manj pigmenta in posledično
povzroči hitrejši pojav sivih las. Ko se
sivi lasje enkrat pojavijo, so trajni. Ni no-

4. april obeležujemo kot svetovni dan zapuščenih, brezdomnih živali. V svetu je kar 600 milijonov zapuščenih živali,
predvsem zaradi neodgovornih lastnikov. Živali ljudje priskrbijo tudi v obliki daril, kar je seveda najbolj neodgovorno,
saj žival ni predmet, ki ga nekam postaviš in tam ostane.
Potrebno je poudariti, da žal lastniki ne uredijo sterilizacije in
kastracije. Posledično nezaželeni mladički umrejo na cesti ali
bližnjem gozdu. Zavetišča so še vedno polna živali, ki čakajo
na svoj dom. Zaželjeno je otroke učiti že od otroštva, kako je
lastništvo živali odgovorno, saj žival z nami preživi velik del
skupnega življenja, lahko tudi do 20 let (muce). Vsekakor je
tudi moto našega društva »steriliziraj/kastriraj in posvajaj«. Za
kakršnokoli pomoč ali nasvet glede zaščite in pomoči vsem
živalim lahko pokličete na telefonsko številko 070 715 854
(Verica Štante) ali 040 898 338 (Katarina Šumej).
Verica Štante
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Čudovito je, da imamo v današnjem
času na voljo razne barve za lase. Na
voljo so naravne barve na osnovi kane in
barve v nešteto barvnih odtenkih. Vendar pa je nenehno barvanje las običajno
utrujajoče, še posebej, če traja več let.
To nas pripelje do situacije, ko začnemo razmišljati o prehodu iz barvanih las
na sive lase. Tudi sama se poigravam z
mislijo o povsem kratki sivi pričeski.
To, da smo osiveli, je po mojem mnenju
najmanjša težava, ki nas lahko doleti v
življenju.
Bodimo veseli, da smo zdravi in da se
imamo radi, to je zares pomembno, vse
ostalo je le "umetniški vtis"!
Cvetka Šuster

UTRIN K I IZ O SN O VN E ŠO LE I N V R T CA
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Regijski otroški parlament
letos v Štorah
Regijsko zasedanje otroškega parlamenta celjske regije se je odvijalo 16. 4.
2021 na daljavo, preko zoom povezave, v organizaciji OŠ Štore s sodelovanjem MDPM Celje.
Udeležilo se ga je 20 mladih poslancev.
Program sem organizirala Tatjana Mravlak, povezovale pa devetošolke Špela
Repar, Maja Novak in Zoja Kostrevc iz
OŠ Štore.
V delavnici smo zapravljali o naslednjih
temah:
- Osebnostne lastnosti, znanja in veščine za moj poklic.
- Kateri poklici bodo vedno v povpraševanju?
- Samooskrbno delovanje, trajnostno
življenje, preživetje človeštva.
- Preizkušnje novega časa / Slovenija,
Evropa, Svet in poklici.
V skupnem zaključnem delu dogodka je sledila predstavitev razmišljanj
na vse štiri izpostavljene teme. Mladi
parlamentarci so bili v izražanju svojih
mnenj odločni, kritični, pa tudi spoštljivi do sogovorcev. Izbrali so tudi mlade
poslance, ki so se 21. 4. 2021 udeležili
Nacionalnega otroškega parlamenta, ki
je potekal v državnem zboru v Ljubljani.
Zaključni sklepi regijskega otroškega
parlamenta:
- Pomembno je poznati samega sebe

-

in se glede na svoje osebnostne
lastnosti, znanja in veščine odločati
za delo, ki ga boš opravljal. Seveda
vedno ni tako enostavno. Ovira so
ocene, priložnosti, družinske razmere, vpis na šolo, plačilo,… Pomembno je, da si kot oseba prilagodljiv, da fleksibilno razmišljaš in znaš
nadgraditi svoja znanja in veščine.
Poklici se spreminjajo glede na povpraševanje. Mnenje je, da v osnovi ostajajo poklici, ki so vezani na
neposredno delo z ljudmi, ker smo
ljudje družabna bitja in potrebujemo

-

tudi pristop sočloveka. Človeško
delo se lahko razbremeni s pomočjo strojev, robotov, ne da se ga pa
nadomestiti.
Slovenija bi lahko bila v veliki meri
samozadostna, predvsem kar se
tiče vodne energije, sončne energije, lesa, pa tudi pridelave hrane. Je
pa potrebno v veliki meri spremeniti mišljenje ljudi glede trajnostnega
življenja in razvoja ter potrošništva.

Za sodelovanje na Nacionalnem otroškem parlamentu smo izbrali več kandidatov, kot je bilo ponujeno. Nikakor
se nismo uspeli uskladiti, ker so učenci
zelo suvereno pristopili k razpravi. Glede na to, da bo potekalo srečanje na
daljavo, da so bili učenci parlamentarci
lansko leto prikrajšani za regijski parlament in da je bila udeležba na državnem
parlamentu slabo obiskana, menimo,
da je prav, da letošnjega sodelovanja ne
odrečemo učencem, ki si zares želijo s
svojim mnenjem sodelovati.
Še pregovor pravi:
»Več glav več ve!«
Tatjana Mravlak
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DEŽUJE, PA KAJ!
Nič ne de, če zunaj dežuje,
saj se ja ve,
da se škornje obuje!
Takrat vsak, ki kaj ve, v lužo poskoči,
zamahne z rokó, če hlače si zmoči!
Dež po dežnikih, ki rahlo škraplja,
nežno melodijo narave igra.
Katja Krevh

Likovni nagrajenec Tim Bučar
Mednarodni likovni natečaj BODI UMETNIK »Igraj se z mano«, se začne v
začetku šolskega leta in traja vse leto.
Nanj so povabljeni vrtci, šole, zavodi in
ostale institucije, ki pošljejo likovna dela
svojih otrok in mladostnikov. Dela, ki jih
organizatorji zbirajo, pridejo iz različnih
koncev Slovenije in sveta. Tema letošnjega natečaja je bila »Igraj se z mano«
in »Dober tek, Slovenija, zdravo uživaj in
več gibaj«.V Vrtcu Lipa smo se v skupini Temno modri palček odločili, da na
temo »Dober tek, Slovenija, zdravo uživaj in več gibaj« tudi mi nekaj ustvarimo.
V bližini vrtca smo si ogledali sadovnjak
z jabolki in hruškami. Hruške in jabolka
smo spoznali in jih tudi poizkusili. Otroci
so nato strukturno slikali jablane in hruške (v tempera barvo smo dodali mivko
in lepilo). Tako so nekaterim bile ljubše
hruške, drugim jablane. Izmed 19. prekrasnih likovnih del sva na tekmovanje
prijavili 4 likovne stvaritve. Kmalu sva
dobili pošto in pomembno novico.
Izmed 3601 prejetih likovnih del iz 315
različnih ustanov (od tega 17 tujih) je
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bilo izbranih 306 umetniških del. Med
njimi je sodnike očarala tudi jablana z
naslovom »RAD JEM SADJE, DA SEM
ZDRAV«, ki jo je naslikal naš Tim Bučar.
Tim je deček, ki je pri svojih treh letih z
domišljijo in ustvarjalnostjo omrežil sod-

nike in bil izbran v množici drugih mladih
umetnikov. Njegova slika je bila razstavljena v virtualni galeriji in predstavljena
širši javnosti v mesecu marcu 2021.

Vzgojiteljici Zinka Grobelnik in
Lavra Prosenak

junij 2021

Projekt Ekošola na OŠ Štore
v šolskem letu 2020/21

Letošnje šolsko leto je bilo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije drugačno.
Del projektov, ki smo si jih zadali, je bil
izveden tudi na daljavo, večino pa so
učenci in njihovi mentorji opravili v šoli.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za
trud, ki so ga vložili za boljši jutri.

Eden izmed projektov, ki je bil izveden
na daljavo, je slovenski tradicionalni zajtrk, za katerega so učenci dobili usmeritve preko videokonference.

V okviru programa Ekošole kolektiv
Osnovne šole Štore skupaj z učenci
skozi celotno šolsko leto skrbi za pravilno ravnanje in ločevanje odpadkov,
skrbi za ozaveščanje o varčni rabi elektrike, vode, sanitetnega materiala ter
za varovanje in skrb naravnega okolja.
Ekošola bogati čustvene vezi otrok in
mladih do narave, vsem daje priložnost,
da znanje, ki ga pridobijo pri pouku,
uporabijo v vsakdanjem življenju.
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mlini na veter, družabne igre, vesoljsko
plovilo, lončki za pisala, vaze, lutke …
Učenci so v času podaljšanega bivanja in pri likovni umetnosti na predmetni
stopnji starim in odsluženim stolom povrnili uporabnost. Na šoli imamo tako
hodnike z atraktivnimi klopmi, mlajši
učenci pa so dobili pravljične stole, na
katerih pripovedujejo pravljice za bralno
značko.

Na daljavo so se zainteresirani učenci
od 6. do 8. razreda pripravljali tudi na
Ekokviz pod mentorstvom učiteljice
Branke Bajc. Najuspešnejši učenci iz
svoje kategorije so se nato 4. marca
2021 udeležili državnega tekmovanja v
Ekokvizu. Naloge so posamezno preko
videopovezave reševali v šoli. Maks
Zimšek iz 6. A je osvojil zlato priznanje,
Pia Jereb iz 7. B je osvojila srebrno priznanje, Ajda Vouk iz 6. B in Eneja Cvetič
iz 7. B sta osvojili bronasto priznanje.
Vsem čestitamo za dosežene rezultate.

Do konca aprila je potekala Ekobralna
značka, ki jo je usvojila večina učencev
na razredni stopnji. Pomeni eno od poti
za vzpodbujanje učencev k branju literature z ekološko tematiko in tako prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja.
Učenci podaljšanega bivanja iz 3. razreda so se pod mentorstvom učiteljice
Anke Frece priključili novemu projektu
Mlekastično! Izberem domače. Obeležili
so svetovni dan mleka ter spozali pot
mleka od kmetije do kozarca. Izdelali
so mlečno cesto ter ustvarjali zgodbe o
potovanju mleka.
Učence preko ekotable in ekokotička
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).

Vključili smo se v že utečen projekt Eko-paket, kjer so sodelovali učenci od 1.
do 3. razreda. Projekt je namenjen spoznavanju kartonske embalaže za mleko
in sokove (KEMS) ter pravilnemu ločevanju odpadne KEMS ter o škodljivih
vplivih nepravilnega odlaganja embalaže na okolje. Nastali so zanimivi izdelki:

Zainteresirani učenci so se vključili v likovni natečaj za kreativne izdelke, nekaj
izdelkov so ustvarili tudi doma v času
šolanja na daljavo.
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Pri tem so razvijali domišljijo ter kreativnost.
V mesecu aprilu smo na svetovni dan
Zemlje na šoli izvedli eko dan. Za učence smo pripravili različne delavnice z
okoljsko tematiko.

V mesecu septembru in aprilu smo izvedli zbiralni akciji odpadnega papirja.
Star papir učenci s starši odvažajo tudi
na Simbio d. o. o. in na Dinos d. o. o.
Pri zbiranju sodelujejo ostali krajani in
krajevna podjetja. Skupno smo zbrali
33774 kg starega papirja. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje. Zbirajte star
papir še naprej.
ekipa Ekošole
OŠ Štore

junij 2021

OPUS 1- 29. državno tekmovanje
mladih plesnih ustvarjalcev
JSKD je tudi letos razpisal 29. državno tekmovanje mladih
plesnih ustvarjalcev OPUS 1. Marca so selektorji na podlagi posnetkov posameznih plesnih miniatur opravili predizbor.
Nato so sredi aprila, ko so se ukrepi dovolj sprostili, izvedli
državno tekmovanje v živo, kar je mlade tekmovalce izjemno
razveselilo, čeprav so nastopili brez občinstva. Eneja in Pia
sta z naslovom miniature Jezik prijateljstva osvojili bronasto
priznanje in s tem dokazali, da se lahko s predanostjo, z ljubeznijo in s trdim delom marsikaj doseže, četudi sta morali
veliko delati na daljavo in sta po prihodu v šolo imeli zelo malo
časa, da sta v živo dovršili svoje umetniško delo.

Eneja Cvetič in Pia Jereb, učenki OŠ Štore, sta si
pod mentorstvom Mateje Rožič 18. 4. 2021 priplesali
bronasto priznanje na državnem tekmovanju mladih
plesnih ustvarjalcev v Ljubljani.
Namen omenjenega tekmovanja je spodbujati in razvijati plesno umetnost pri mladih. Tema letošnjega tekmovanja je bila PLEŠEM KER, tekmovali pa sta v skupini XS – duet.

Plesalki sta zapisali: Plešem, ker JE PLES JEZIK PRIJATELJSTVA: Najin ples predstavlja najino prijateljsko zgodbo. Za
naju je prijateljstvo pot, ki je ni možno prehoditi sam, ampak
za to potrebuješ nekoga, ki te z njim povezuje močna vez in
to, da ga imaš resnično rad. Ples naju je združil, naju še združuje in naju bo še dolga leta. Je jezik, ki ga razume samo tvoj
najbližji prijatelj.
Mateja Rožič
Foto: Anka Simončič

Dobili smo nove igrače
za igro na prostem
Pri urejanju vrtčevskega igrišča v Kompolah smo vse uničene plastične igrače odstranili in težko pričakovali naročene
igrače za igro na prostem. Nekega jutra so nas v igralnici pričakali: dva velika bagra, dva velika tovornjaka ter nekaj samokolnic. Poleg njih tudi več plastičnih veder različnih velikosti,
grabljice in lopatke. Ker je bil res sončen dan, so otroci komaj
čakali, da bodo vse te igrače odnesli na igrišče in se igrali
z njimi. Otroci so nad igračami navdušeni, si jih delijo med
seboj, pri tem pa razvijajo tudi spretnosti vlečenja, potiskanja, presipavanja, primerjanja količin. Pri igri z novimi igračami
zelo uživajo.
Karmen G. Žgank in Urška Kraševec
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U TR INK I IZ O SN O VN E ŠO LE I N V R T CA

Pozdravčki iz Vrtca Lipa v
Vrtec Gornja Radgona

Skupina Rdeči palčki Vrtca Lipa Štore v šolskem letu 2020/21
sodeluje v projektu »Pomahajmo v svet«. Gre za mednarodni
projekt, preko katerega otroke v vrtcih med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek je predvsem
na spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si
lahko pokažejo, kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo,
itd.
Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih
dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do
tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S

tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet
vedno bolj odprt in dostopen.
Vrtec Lipa v projektu sodeluje že šesto leto. Do sedaj smo
mahali tako po Evropi kot tudi po Sloveniji (dvakrat v Litvo, na
Švedsko, v vrtec Idrija in v Koper). To leto ponovno mahamo
po Sloveniji, in sicer v oddelek predšolskih otrok Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona.
Po uspešno zaključenem projekta si bo Vrtec Lipa pridobil
časten naziv "Strpen vrtec", kar bo lahko otrokom, staršem
in celotnemu strokovnemu timu v velik ponos. Šole in vrtci
bodo s tem pokazali, da otroke učijo strpnosti in razumevanje
drugačnosti v vseh oblikah. Znanje, ki ga bodo majhni in veliki
v projektu »Pomahajmo v svet« pridobili, jih bo vodilo k razumevanju, razumevanje pa jih bo vodilo k sprejemanju.
Klavdija Berglez

Projekt Evropska vas na OŠ Štore
Nič nam ni preprečilo potovanja na Irsko, niti odpovedi letalskih letov. Osnovnošolci in učitelji že vrsto let namreč sodelujemo v projektu Evropska vas. To leto smo izbrali zeleno
zahodnoevropsko državo z izredno bogato kulturo.
Nadarjeni učenci so pripravili predstavitve značilnosti Smaragdnega otoka, njegovih legend, znanih oseb, kulinarike,
glasbe … V aprilu smo na daljavo izvedli tehniški dan Evropska vas – Irska. Predstavitve in dokumentarno oddajo o Irski
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so si ogledali vsi učenci na predmetni stopnji, nato pa svoje
poznavanje dokazali s sodelovanjem v spletnem kvizu. Odrezali so se odlično!
Vsi učenci, še posebej najmlajši, so ustvarili kup res izjemnih
izdelkov. Prevladovale so ovčke, mavrice in deteljice, starejši
pa so izdelali irske zastave, klobuke ter pečatnike in verižice s
tradicionalnim irskim simbolom. Irsko in besedišče, povezano
z njo, so usvajali tudi pri nemščini.

junij 2021

Sklepni del projekta je prireditev, ki se vsako leto odvija v Celju, in bi bila letos prav posebna zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji, žal pa razmere niso omogočile njene izvedbe. Kljub temu smo na šoli posneli kratek filmček, v katerem
sta Zoja in Aleš predstavila šolo in aktivnosti, ki smo jih izvedli.
Ogledate si ga lahko na spletni strani OŠ Štore.
Slawn a-gut, kar v keltščini pomeni nasvidenje!
Manica Doberšek
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Svetovni dan
mleka
Otroci skupine Mavrični palčki smo svetovni dan mleka obeležili z obiskom bližnje kmetije, kjer imajo nekaj dni starega
telička. Ko smo prispeli v hlev, nas je pričakal čudovit prizor.
Droban teliček, ki se je s težavo obdržal na nogah, je navdušil
otroke. Njegove vitke noge so se zvijale in ob pogledu nanj se
nam je zdelo, da se bo vsak čas zvalil po tleh, a mu je nekako uspelo ostati pokonci. Otroci so bili prijetno vznemirjeni in
so komaj čakali, da ga lahko pobožajo. Nekateri se kar niso
mogli ločiti od njega. V skupini smo posebej za ta obisk napisali pesmico Mleko in jo deklamirali kravi in teličku.
Mleko, mleko. Radi ga imamo.
Stari in mladi, vsi pijemo ga radi.
Kozarec vitaminov privoščimo si ponavadi
trikrat na dan, da mišice ne gredo stran.
Mleko, mleko, mlekastično!
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Navdušeni mali raziskovalci so tudi pretaknili vsak kotiček
kmetije in si ogledali še ostale živali, ki tam živijo. Kmalu smo
postali lačni, zato smo se poslovili od prijaznega gospodarja
in se odpravil na bližnji travnik, kjer smo si pripravili piknik.
Razgrnili smo odejo in nanjo postavili košaro, polno dobrot.
Posedli smo po travi in poskušali različne mlečne izdelke. Nekaterim je bil všeč sir, drugim skuta, tretji so se navduševali
nad jogurtom, nihče, prav nihče pa se ni branil sladoleda. Po
obilni pojedini smo zapeli še pesmici Sonce se smeje in Sijaj,
sijaj, sončece ter tako zaključili popoln dan.
Danijela Bertoncelj in Ana Kupec
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STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
ob občinskem prazniku in
30. obletnici samostojne Slovenije
organizira prvenstvo v streljanju z zračno puško.

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 10. julija 2021, od 15.00 do 17.00
na strelišču za zračno puško, Cesta XIV. divizije 7, v Štorah.

Tekmovanje bo potekalo po starostnih skupinah kot vsako leto:
• Pionirji----------------------- 8 – 14 let
• Mladinci............................14 –18 let
• Seniorji.............................18 – 50 let
• Veterani----------------------nad 50 let
• Ženske.............................brez omejitve starosti
Z zračno puško se strelja po pravilih Strelske zveze Slovenije. Tekmovalci
imajo na voljo 5 poskusnih strelov in 10 strelov za oceno. Čas streljanja je 15
minut. Puške in strelivo priskrbi organizator.
Strelsko društvo poskrbi tudi za inštruktorje, ki bodo priskočili na pomoč
vsakemu, ki jo bo potreboval. Vsak tekmovalec lahko strelja tudi s svojo puško,
ki pa mora biti standardne izdelave.
Po končanem tekmovanju bo sledila svečana razglasitev rezultatov in
podelitev medalj.
Prijazno vabljeni in prisrčno dobrodošli na strelišče Strelskega društva Kovinar
Štore.
S strelskim pozdravom MUŠ
Predsednik SDKŠ
Rudi Doberšek l. r.
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POD VAŠIM OKNOM
Spoštovane občanke in občani,
člani Štorskega pevskega društva Osti jarej smo sklenili, da se vam letos predstavimo na
malce drugačen način. Vsa leta ste nas zvesto hodili poslušat v Kulturni dom Štore, letos
pa pridemo mi k vam, pod vaša okna. Namesto rednega letnega koncerta bomo zato
pripravili več krajših nastopov na različnih lokacijah v naši občini, in sicer:
• v petek, 18. 6. 2021, ob 18. uri v Prožinski vasi – pri Lončarstvu Buser,
• v četrtek, 24. 6. 2021, ob 16. uri na Lipi – pred Domom starejših občanov Lipa,
• v torek, 29. 6. 2021, ob 18.30 v Kompolah – pred cerkvijo sv. Lovrenca,
• v nedeljo, 4. 7. 2021, ob 11.30 na Svetini – pred cerkvijo Marije Snežne,
• v četrtek, 16. 9. 2021, ob 18. uri na Lipi- pred trgovino Mercator,
• v četrtek, 23. 9. 2021, ob 18. uri na Lipi – pri stolpnicah,
• v četrtek, 30. 9. 2021, ob 18. uri v Laški vasi (Pečovje) – pri kozolcu.
Se vidimo in slišimo ob navedenih datumih!
Ostanite čili in zdravi!
Zoran Šućur
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TABOR ZA OTROKE
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Konjeniško društvo Štore organizira
dvodnevni tabor za otroke, in sicer 27. in 28. avgusta 2021 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 tretji 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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K O L E D A R DO GODKO V
V O BČI NI ŠT OR E 20 2 1
ORGANIZATOR PRIREDITVE

DOGODEK

KDAJ

KJE

KONTAKT

SVETINA PRED
CERKVIJO MARIJE
SNEŽNE

Zoran Šućur

JULIJ
ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO
»OSTI JAREJ«

POD VAŠIM OKNOM KRAJŠI
PEVSKI NASTOP

NEDELJA
4. 7. 2021
ob 11.30

SOBOTA
STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR PRVENSTVO V STRELJANJU Z
10. 7. 2021
ŠTORE
ZRAČNO PUŠKO
15.00 – 17.00

NA STRELIŠČU ZA
ZRAČNO PUŠKO
Rudi Doberšek
CESTA XIV. DIVIZIJE
7, ŠTORE

PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE

KOFCE

Stane

KAMNIŠKO SEDLO

Valter

SVETINA

Branko Mlakar
041 720 549

DRUŠTVENI
PROSTOR GAJSKA
HOSTA KOMPOLE

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon 031 228 276
Cvetka 031 264 664

PETEK
3. 9. 2021

SVETINA

Občina Štore 03/780 38 44
Marko Preložnik

KRAJEVNA SKUPNOST SVETIPRAZNIK KS SVETINA: 15.
NA, OBČINA ŠTORE IN ZVEZA
ANZEKOV POHOD, SREČANJE
KULTURNIH DRUŠTEV MOŽGODB NA SVETINI
NAR LAŠKO

SOBOTA
4. 9. 2021

SVETINA

Ivan Ulaga Marko Preložnik

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE

POHOD

SEPTEMBER

7. JEZERA
DVODNEVNO

Valter, Betka, Stane

MALO NOGOMETNI KLUB
SOKOLI

TENIS TURNIR

SEPTEMBER

TENIS IGRIŠČE
ŠTORE

041 646 678

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO
»OSTI JAREJ«

POD VAŠIM OKNOM KRAJŠI
PEVSKI NASTOP

ČETRTEK
6. 9. 2021
ob 18.00

NA LIPI PRED
TRGOVINO
MERCATOR

Zoran Šućur

POHOD

JULIJ
AVGUST

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE

POHOD

AVGUST

SOBOTA
ŠENTOŠČEVA SOBOTA, LEPA 31. 7. 2021
ŽUPNIJA SVETINA
NEDELJA
NEDELJA
1. 8. 2021
PETEK
DVODNEVNI TABOR za otroke 27. 8. 2021
KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE
SOBOTA
in mladino
28. 8. 2021
SEPTEMBER
OBČINA ŠTORE in KRAJEVNA
SKUPNOST SVETINA
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PROSLAVA OB OBČINSKEM
PRAZNIKU S PODELITVIJO
PRIZNANJ

K O L E D AR DOGODKO V

junij 2021

V O B ČI NI ŠT OR E 20 2 1
ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO
»OSTI JAREJ«

POD VAŠIM OKNOM KRAJŠI
PEVSKI NASTOP

ČETRTEK
23. 9. 2021
ob 18.00

NA LIPI PRI
STOLPNICAH

Zoran Šućur

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO
»OSTI JAREJ«

POD VAŠIM OKNOM KRAJŠI
PEVSKI NASTOP

ČETRTEK
30. 9. 2021
ob 18.00

V LAŠKI VASI (PEČOVJE)
PRI KOZOLCU

Zoran Šućur

OKTOBER
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR, TURISTIČNO DRUŠTVO
ŠTORE in OŠ ŠTORE

POHOD

OKTOBER

ALMINI DNEVI
NA SVETINI

Mojca, Valter, Damica

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE

DRUŽENJE

OKTOBER

DRUŠTVENI
PROSTORI

Roman, Milan

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE ŠTORSKA KONJENICA

NEDELJA
3. 10. 2021

PO OBČINI ŠTORE

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak 031 228 276

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE BLAGOSLOV KONJ

NEDELJA
3. 10. 2021

DRUŠTVENI
PROSTORI GAJSKA
HOSTA KOMPOLE

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak 031 228 276

OKTOBER

SVETINA

turisti@vstorah.si

ALMINI DNEVI NA SVETINI
(kuhanje golaža, podeželska
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE
tržnica, druženje z Almo, kulturni program)

OKTOBER

SVETINA (IGRIŠČE)

turisti@vstorah.si

OSNOVNA ŠOLA ŠTORE

PETEK
22. 10. 2021
ob 12.00

OSNOVNA ŠOLA
ŠTORE

Mojca Rožman

NEDELJA
31. 10. 2021
ob 17.00

KULTURNI DOM
ŠTORE

turisti@vstorah.si

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE

ALMINI DNEVI NA SVETINI:
POTOPISNO PREDAVANJE

KOMEMORACIJA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE NOČ ČAROVNIC

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi prireditve.
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