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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
decembru 2021 pričakujemo
vaše prispevke do
15. novembra 2021.
Odgovorna urednica:
Ivanka Tofant
Prispevke lektorirala:
Mojca Rožman
Uredniški odbor:
Rosvita Jager
Mojca Rožman
Cvetka Šuster
Ivanka Tofant
Dušan Volavšek
Foto naslovnice:
Rosvita Jager
Foto zadnja stran:
Novo športno igrišče pri
OŠ Štore, Anže Jurkošek
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
Znan obraz
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)

OTVORITEV IGRIŠČA PRI OŠ ŠTORE
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Projekt „ŠPORTNO IGRIŠČE NA LIPI – pri Osnovni šoli Štore“ sta sofinancirala
Fundacija za šport in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Otvoritev športnega igrišča
na Lipi pri Osnovni šoli Štore
Projekt »ŠPORTNO IGRIŠČE NA LIPI – pri Osnovni šoli Štore«
je zelo velika pridobitev za našo občino. Šport je namreč zelo
pomemben del pri razvoju mladih, ki pripomore ne le k pravilnemu razvoju telesa, temveč tudi k temu, da naši otroci odrastejo
v odrasle in odgovorne osebe s pravimi vrednotami. Če želimo mladim omogočiti takšen razvoj, jim je potrebno omogočiti
dostop do modernih športnih objektov, s čimer se lahko sedaj v
občini Štore brez slabe vesti pohvalimo.
29. septembra je potekala uradna otvoritev športnega igrišča z
zabavnim programom in pogostitvijo. Pester program sta otvorila Pihalni orkester štorskih železarjev in Pihalna godba Svetina
in kot vedno požela veliko občudovanja. V uvodu nas je pozdravil povezovalec Luka Žerjav, sledila je plesna točka osnovnošolskih deklet.
Vse zbrane je najprej nagovoril župan Miran Jurkošek, nato tudi
ravnateljica Osnovne šole Štore Mojca Rožman, ki sta v nadaljevanju skupaj prerezala slavnostni trak in igrišče je bilo tako
uradno predano v uporabo.
V ospredju zanimanja je bila reviana nogometna tekma. Ekipi
županov na čelu z županom Miranom Jurkoškom je nasproti stala ekipa veteranov Športnega društva Kovinar Štore. Za
ekipo veteranov so nastopali večini dobro poznani bivši nogometaši prvoligaši: Simon Rožman, Oskar Drobne, Aleksander
Šeliga, Marko Križnik, Matej Križan ter Matevž Čater, za župane pa so nastopili že prej omenjeni župan občine Štore Miran
Jurkošek, župan Podčetrtka Peter Misja, župan občine Križevci Branko Belec in župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar.
Za ekipo županov sta nastopila tudi Edvard Borštnar in Marko
Krapše. Tekma je ponudila veliko priložnosti tako na eni kot na
drugi strani, bilo je napeto vse do konca.
Medtem pa je bilo pestro tudi na ostalih igriščih s poliuretansko
podlago. Tam se je odvijala tekma lokalne košarke, navdušenci
pa so se pomerili tudi v igri odbojke. Zabavno je bilo!
Obiskovalci in prireditelji smo se lahko družili ob kanapejih, ki so
jih pripravili na Domu na Svetini, za sladke pregrehe so poskrbeli v
pekarni Geršak, Osnovna šola Štore pa je pripravila sadno malico
in slasten jabolčni zavitek.
Jasmina Rabrenovič
Foto: Rosvita Jager in Maja Godec
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Začetek gradnje
Športne dvorane Štore
Po skoraj treh letih intenzivnih priprav, ki so zajemale izdelavo
projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja,
izvedbo javnih naročil, pridobivanje sofinancerskih sredstev
itd., sta 29. junija 2021 g. župan in g. Jože Hartl, direktor
podjetja GES d.o.o., podpisala Gradbeno pogodbo za izgradnjo Športne dvorane Štore. Izvedba gradbenega in projektantskega nadzora je zaupana podjetju Studio 73 d.o.o.
Že v začetku meseca julija smo »zasadili prvo lopato« ali bolje
rečeno – bager je zasadil prvo žlico, saj je bilo najprej potrebno izvesti rušenje obeh telovadnic, kurilnice in jedilnice pri OŠ
Štore.
Dela trenutno potekajo po terminskem planu – zaključuje se
izgradnja in opremljanje kurilnice za potrebe osnovne šole,
zalita je temeljna plošča, sledi betoniranje konstrukcije in do
konca leta montaža strešne konstrukcije.
Pogodbena vrednost izgradnje športne dvorane znaša
3.558.151,62 EUR (brez DDV). Ker je ta investicija velik fi-
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nančni zalogaj za našo občino, smo že pridobili odobritev za
sofinanciranje investicije s strani EKO sklada v višini 850.000
EUR, pred kratkim pa nas je Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport obvestilo, da je naš projekt, ki smo ga prijavili
na njihov javni razpis, predlagan za sofinanciranje investicij v
vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2022–
2024. Po sprejetju rebalansa proračuna RS za leto 2022 oz.
proračuna RS za leto 2023 si zato s tega naslova lahko obetamo dodatnih 734.000 EUR sofinancerskih sredstev.
Zaključek gradnje športne dvorane je predviden 1. julija naslednje leto, zato bo to posebno leto tudi za učitelje in otroke
Osnovne šole Štore, saj bodo celo šolsko leto brez telovadnice, vendar verjamemo, da bodo za izvajanje pouka športa
znali izkoristiti novo športno igrišče pri šoli in naravo v okolici
Štor.
Lidija Buser
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IZGRADNJA MANJKAJOČIH KANALIZACIJ V AGLOMERACIJI ŠTORE

Izgradnja manjkajočih
kanalizacij v aglomeraciji Štore
1. junija letos smo začeli z deli na projektu Odvajane in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine
Celje, Štore in Vojnik, in sicer v naši občini z izvedbo manjkajočih kanalizacij v naseljih Draga, Spodnje Štore in Prožinska
vas – Opoka. Pogodbena vrednost tega sklopa del znaša
686.000 EUR (brez DDV).
Izvajalec del VOC d.o.o. oziroma njihov podizvajalec Vilkograd
d.o.o. je v prvi fazi začel z izgradnjo manjkajoče kanalizacije
v naselju Draga. Zgrajene je 433 metrov kanalizacije, nanjo
pa se bo lahko priključilo 19 objektov. Ker trasa kanalizacije
poteka v cesti, bo zato tudi cesta v celoti na novo asfaltirana.
Sredi oktobra je predviden začetek del na drugem odseku,

8

to je Prožinska vas–Opoka, ki zajema ureditev kanalizacije na
Opoki in v zaselku Loke, sledi pa izvedba kanalizacije v spodnjih Štorah. Žal teh dveh odsekov v tem letu ne bo mogoče
izvesti v celoti zaradi objektivnih okoliščin – neodobrene zapore za državno cesto. Takoj ko bo dovoljeno izvesti zaporo,
bo izveden tudi preostali del.
Ločeno od tega projekta pa je bila v Dragi izvedena tudi obnova vodovoda, položen optični kabel, uredilo se je meteorno
odvodnjavanje ceste in stojna mesta javne razsvetljave, za
kar pa bo sredstva zagotovila občina.
Lidija Buser

KOLESARSKE POVEZAVE
oktober 2021

Začenja se gradnja 73 km
kolesarskih povezav – tudi v Štorah
Sredi septembra je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavila dolgo pričakovane odločitve o
gradnji kolesarskih povezav, med drugim tudi v Savinjski regiji. Odobrenih evropskih sredstev za kolesarske povezave, ki bodo služile za trajnostno mobilnost in razvoj turizma, se lahko veselimo tudi na šestih lokacijah praktično od
avstrijske meje na severu do hrvaške meje na jugu.
Do leta 2023 bodo namreč po načrtu
izgrajene kolesarske povezave na naslednjih relacijah:
– Celje-Štore-Šentjur;
– Celje-Žalec;
– Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška
Slatina-Rogatec;
– Huda luknja med Velenjem in Mislinjo;
– Dobrna-Velenje;
– Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje.
To pomeni, da je gradnja tik pred začetkom, saj so razmerja z lastniki zemljišč urejena, postopki izbire izvajalcev
že v teku in ključno - skoraj 50 milijonov evrov potrebnih sredstev odobrenih (48.767.044,00 EUR). Od tega so
občine zagotovile 19 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
razliko kar tri petin sredstev pa Direkcija

RS za infrastrukturo oziroma Ministrstvo
za infrastrukturo iz državnega proračuna.
V Savinjski regiji ta kompleksen projekt
koordinira Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko, ki deluje pod
okriljem družbe za ravnanje z odpadki Simbio. Vodja in gonilna sila ORP
Osrednje Celjsko Bojana Stopinšek
je ob tem izpostavila: »Gre za prelomen dogodek. Zato da bomo končno
le lahko začeli graditi varne in udobne
kolesarske povezave, je bilo v zadnjih
letih vloženega ogromno truda, časa in
energije. Župani s svojimi sodelavci so
pridobivali zemljišča s strani zasebnih
lastnikov in namenili sredstva iz kvote
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR). Direkcija RS za infrastrukturo

je zagotovila sredstva za vso projektno
dokumentacijo in razliko sredstev do
ocenjenih vrednosti ter uredila zemljišča
v javni lasti. Pri pripravi posameznih odsekov je bilo izvedeno nešteto usklajevanj z lastniki, mnenjedajalci, projektanti, urbanisti, med občinami, območnimi
razvojnimi partnerstvi in odločevalci.
Menim, da nam je uspelo zato, ker smo
imeli ves čas pred sabo skupno vizijo.
Ekipa vseh sodelavcev na tem projektu
je velika, zaupanja vredna, kvalitetna in
neprecenljiva.«
Dodala je, da se bodo zdaj lahko kolesarji varno pripeljali skoraj od meje
z Avstrijo do meje s Hrvaško. »Žal bo
nekaj kilometrov povezav zmanjkalo na
območju občine Vojnik zaradi težav z
odkupi zemljišč ter na relaciji Šentjur–
Rogatec, vendar bo kljub temu izgraje9
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nih kar 72,81 km povezav, ki se jih bodo
razveselili dnevni in rekreativni kolesarji
na klasičnih in električnih kolesih ter
gotovo vsi, ki živijo v bližini prometnih
cest, saj verjamem, da bo zamenjava
avtomobila s kolesom dobro vplivala na
zdravje in okolje,« je povedala Bojana
Stopinšek.
Projekt pa s tem ni zaključen. Poleg
zgoraj omenjenih odsekov se vzporedno vršijo aktivnosti na dokončanju
povezave do Laškega, med Kozjem in
Krškim, v spodnji in zgornji Savinjski
dolini. »Zdaj bomo lahko tudi sproščeno delali na »softwaru«, to je na skupni
promociji in programski podpori, ki je
nujna, da bomo lahko novo kolesarsko
destinacijo ponudili slovenskim in tujim
gostom. Energijo bomo usmerili tudi v
vzpodbujanje dodatne ponudbe, gostinski in nastanitveni,« je še poudarila.

KOLESARSKE POVEZAVE Eden izmed kolesarskih mostov čez Voglajno, ki bodo zrasli v Štorah

Kolesarske poti Celje-Štore-Šentjur
Med občinami Celje, Štore in Šentjur je
veliko dnevnih migracij. Pogoji za kole-

sarjenje se bodo tako izboljšali, saj bo
v okviru operacije vzpostavljena varna
kolesarska povezava v dolžini 11,44
km, pri čemer 8,59 km predstavlja novogradnja. Projekt vključuje novo premostitev za kolesarje »Hudinja«, nov
Godčev most ter dve novi premostitvi
Voglajne.
Skupni stroški te operacije znašajo kar
11.048.101,00 EUR.

Projekt kolesarskih povezav bo nedvomno prispeval k trajnostni mobilnosti,
izboljšanju kakovosti zraka v mestih,
izboljšanju prometne varnosti kolesarjev, zmanjšanju števila vozil na cesti in
zmanjšanju emisij hrupa ter drugih škodljivih vplivov prometa na okolje. Če ne
bo večjih zapletov, bodo gradbena dela
končana leta 2023.
Bojana Stopinšek,
vodja ORP Osrednje Celjsko
mag. Helena Kojnik,
odnosi z javnostmi Simbio

8. avgust je dan, ko morate svojo
mačko še posebej lepo pocrkljati,
saj praznuje svoj dan. Mačke veljajo za ene najbolj priljubljenih
domačih živali. Mačke prespijo
polovico dneva, preostanek pa
namenijo ljubkovanju, igranju in
umivanju. Njihovo predenje in
prisotnost blagodejno vplivata na
zdravje in dobro počutje človeka.
Poznamo okoli 60 vrst pasemskih
domačih mačk. Žal mnogokrat
mačke končajo v zavetiščih ali na cesti, zato v društvu še
vedno zagovarjamo odgovorno lastništvo in čut do brezdomih, manj srečnih mačk. Zato sterilizirajte, kastrirajte ter
posvajajte mucke! Z včlanitvijo v naše društvo DPMŽ Celje (članstvo je brez obveznosti) vam nudimo 20% popust
na veterinarske storitve v Veterini Tačka ter popuste v živalskih hotelih. Več informacij prejmete na telefonsko številko 070/715-854.
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V Zdravstvenem domu Celje izvajajo
projekt »Mobilni timi za rehabilitacijo«
rehabilitacije se lahko izvede tudi na daljavo.
Razvoj rehabilitacije na domu postaja za starejšo populacijo zelo pomemben tudi z vidika varovanja zdravja in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.
Projekt Mobilni timi za rehabilitacijo bo Zdravstveni dom
Celje izvajal do 30. junija 2023.
Dobre izkušnje uporabnic, vključenih v projekt:
Uporabnica: “Vaši obiski mi vlivajo ogromno energije in
dajejo občutek varnosti.”
Hči uporabnice: “Vaši obiski in terapija na našo mamo
vplivajo zelo pozitivno.”
Zdravstveni dom Celje se je uspešno prijavil na javni
razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in ga je s prvim julijem tudi začel izvajati.
Vodja projekta je mag. Alenka Obrul. Storitve mobilnega tima za rehabilitacijo so namenjene starejšim od 65
let, ki živijo doma in imajo težave v pomičnosti.
Zaradi posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih
sprememb ali v času okrevanja po boleznih, operacijah in
poškodbah se pogosto znajdejo v veliki stiski. Velikokrat
pa je opaziti tudi, da nimajo razvite socialne mreže oziroma
pomoči svojcev. Vse zgoraj našteto jim otežuje dostop do
storitev rehabilitacije v javni zdravstveni mreži. Zaposleni v
Mobilnem timu za rehabilitacijo tako starejšim ljudem pomagajo, da lahko v domačem okolju okrepijo svoje zdravje,
zmanjšajo odvisnost od drugih in se aktivneje vključujejo
v družbeno življenje. To vpliva na njihovo boljše počutje in
večjo kakovost življenja. Odziv je zelo dober, saj so v Mobilnem rehabilitacijskem timu že v prvem mesecu delovanja
prejeli 60 nalogov za rehabilitacijo na domu.

Uporabnica: “Zelo vesela sem, da lahko koristim vaše storitve. Sem pozitivnejša in upam, da bom dosegla dobre rezultate. Terapevtka delo izvaja strokovno in res nimam nobenih pripomb. Škoda le, da se ta projekt ni začel že prej.”
Uporabnica: “Zdravstveni dom Celje mi omogoča fizioterapijo na domu. S strokovno pomočjo lažje in hitreje izboljšujem svoje zdravje, pa tudi hrbtenica me manj boli. To je
zelo dober projekt, ki je nam, starejšim, v veliko pomoč.
Fizioterapevtki se lepo zahvaljujem za njeno prijaznost in
strokovnost. Zelo sem vam hvaležna.”
Uporabnica: “Po poškodbi kolka sem bila vključena v program fizioterapije na domu. Zelo sem hvaležna svoji fizioterapevtki, ki me je iz stanja nepokretnosti spravila do tega,
da ponovno hodim. Zelo sem zadovoljna s terapijami, saj so
mi izredno koristile. Napredek je ogromen. Res sem hvaležna za vse skupaj.”
Zdravstveni dom Celje

V projekt, v katerem sta zaposlena dva diplomirana fizioterapevta in en delovni terapevt, se lahko vključijo ljudje,
starejši od 65 let, ki trenutno niso vključeni v storitve medicinske rehabilitacije, imajo stalno ali začasno prebivališče na območju Mestne občine Celje, občin Štore, Vojnik in
Dobrna in pri katerih izbrani osebni zdravnik ugotovi potrebo po rehabilitaciji na domu in izda nalog za rehabilitacijo. Nalog lahko poleg izbranih osebnih zdravnikov izdajo
tudi zaposleni v Zdravstvenem domu Celje ter tudi izbrani
zdravniki koncesionarji, ki delujejo na območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Celje in imajo z njim sklenjen Dogovor
o sodelovanju.
Vsem, ki so stari 65 let in več in izpolnjujejo pogoje, pripada
izvajanje storitev rehabilitacije na domu. Določeno število ur
11
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Udeležba v presejalnem Programu
Svit nam lahko reši življenje
Podatki kažejo, da je v Sloveniji rak debelega črevesa in danke med petimi najpogostejšimi raki, tako med moškimi
kot med ženskami. Za to vrsto raka povprečno vsako leto zboli več kot 1300 ljudi. S presejalnim Programom Svit
zmanjšujemo število na novo zbolelih ljudi, saj lahko z odkritjem in odstranitvijo predrakavih sprememb preprečimo
razvoj raka na debelem črevesu in danki. Zgodbe in izkušnje številnih posameznikov kažejo, da lahko sodelovanje v
presejalnem programu reši življenje.

Od leta 2011 v Registru raka RS beležimo občuten padec novih primerov raka
debelega črevesa in danke. Med vsemi
novo odkritimi raki v Sloveniji se je v obdobju od 2007 do 2017 rak debelega
črevesa in danke po pogostosti pomaknil z drugega na peto mesto, k čemur
pomembno prispeva odstranjevanje
predrakavih sprememb na kolonoskopijah v Programu Svit. Prekinitev trenda
naraščanja novih primerov raka debelega črevesa in danke ter celo manj novih
rakov med vsemi prebivalci Slovenije, ne le med udeleženci presejanja, je
ključni cilj presejalnega programa.
Program Svit izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje z območnimi
enotami. Namenjen je moškim in
ženskam, starim od 50 do 74 let, ki
so v program vabljeni vsaki dve leti.
Sodelovanje v programu je brezplačno
za vse, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Posameznik je v
program povabljen s pisnim vabilom.
Po podpisani in vrnjeni Izjavi o prostovoljnem sodelovanju, posameznik po
pošti prejme dva kompleta za odkrivanje
prikrite krvavitve v blatu. Sam odvzame
dva vzorca blata in ju v zaprtih komple12

tih v priloženi kuverti odpošlje na naslov
Programa Svit. Strokovnjaki v centralnem laboratoriju Programa Svit opravijo analizo blata s pomočjo natančnega
imunokemičnega testa, s katerim ugotavljajo morebitne prikrite krvavitve. O
izvidu laboratorijske preiskave prejme
posameznik pisno obvestilo. Če je izvid
negativen, prejme posameznik ponovno vabilo v program čez dve leti. Če je
izvid preiskave pozitiven, je povabljen
na pregled debelega črevesa, ki se
imenuje kolonoskopija. To je najzanesljivejša metoda za odkrivanje bolezenskih sprememb na debelem črevesu in
danki, s katero se odkrije vzrok prikrite
krvavitve v blatu. Vzroki krvavitve pa so
lahko številni. Med njimi so najpogostejše predrakave spremembe na steni črevesa – polipi. Če polipe odkrijemo in jih
odstranimo pravočasno, lahko to obliko
raka preprečimo. Bolezen je namreč v
začetni fazi povsem ozdravljiva in posameznik lahko ohrani dobro kvaliteto
življenja.
Rak na debelem črevesu in danki se
v telesu razvija več let, preden se
pojavijo prvi simptomi. Mnogokrat je
takrat, ko simptome opazimo in pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj
ni v redu, že pozno, zato je pomembno,
da ukrepamo prej. Prav tako morebitne
spremembe na steni črevesa ne krvavijo
nujno pri vsakem odvajanju. Lahko se
zgodi, da ravno v času, ko smo delali
test, krvavitve nismo mogli zaznati, kljub
temu pa je možno, da se je v našem

telesu bolezen že začela razvijati. Če pa
se v program odzovemo redno vsaki
dve leti, morebitno bolezen še pravočasno zaznamo in jo uspešno zdravimo.
Odzivnost v Program Svit je v zdravstveni regiji Celje ves čas izvajanja
programa primerljiva s slovenskim
povprečjem. V prvem polletju 2021 je
bila odzivnost v zdravstveni regiji Celje 63,32% in v Sloveniji 63,94 %. Pri
tem je bila odzivnost v regiji višja pri ženskah (68,62%) kot pri moških (57,74%).
Občine na Celjskem se v odzivnosti
med seboj precej razlikujejo. Vsa leta se
moški slabše odzivajo od žensk. Razlika
v odzivnosti med spoloma je v povprečju 10%. Dolgoročni cilj je najmanj 70%
odzivnost vabljenih v program, tako pri
moških, kot pri ženskah, v vseh občinah
in v regiji. Odzivnost želimo še zlasti povečati pri moških, saj je obolevnost za
tem rakom pri njih višja kot pri ženskah.
Odzivnost v Program Svit v občini Štore
skozi leta niha. Po podatkih NIJZ, Centra za upravljanje programov preventive
in krepitve zdravja za prvo polletje 2021,
je bila odzivnost v občini Štore 71,99%
(moški 67,80%, ženske 76,77%). Odzivnost v občini Štore je bila v tem polletju med najboljšimi v regiji in precej višja,
kot je slovensko in regijsko povprečje.
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Odzivnost vabljenih v Program Svit v zdravstveni regiji Celje po občinah, v prvem polletju 2021
Odzivnost vabljenih v Program Svit v zdravstveni regiji Celje po občinah, v prvem polletju 2021

Odzi

Rezultati Programa Svit
V desetih letih smo v Sloveniji s pomočjo Programa Svit pri več kot 2800
osebah odkrili raka na debelem črevesu in danki, in to večinoma v začetnem
stadiju bolezni, ko dodatno onkološko
zdravljenje ni bilo potrebno. Poleg tega
smo pri kolonoskopijah pri več kot
23.800 osebah odkrili napredovale adenome (polipe), jih odstranili in s tem pri
teh osebah preprečili, da bi se rakava
bolezen morebiti razvila. V večini občin
zdravstvene regije Celje od leta 2010
beležimo upad števila novih primerov
raka debelega črevesa in danke, kar je
med drugim plod uspešnega delovanja
Programa Svit na tem območju. Spodbuden je tudi trend upadanja stopnje
umrljivosti, povezane s tem rakom.

Delovanje Programa
Svit v spreminjajoči se
epidemiološki situaciji zaradi
covida-19
Program Svit kljub spreminjajoči se epidemiološki situaciji zaradi covida-19 še

naprej deluje. Sodelovanje je varno za
vse, ki so v izvajanje programa vključeni. Pri vabljenju in oddaji vzorcev blata
posamezniki nimajo stika z drugimi osebami. Če je oseba nato vabljena na kolonoskopijo, se pregleda lahko udeleži
zgolj, če nima povišane temperature ali
znakov okužbe zgornjih dihal. Upoštevati je potrebno tudi trenutna navodila
o pogojih PCT za obisk zdravnika. Pri
pregledu se uporablja vsa potrebna varovalna oprema.
Z udeležbo v Programu Svit naredimo veliko za svoje zdravje in kakovost življenja, obenem pa posredno
pripomoremo k vzdržnosti in racionalizaciji stroškov zdravstvenega
sistema. Zato vse, ki prejmete vabilo
v program, močno spodbujamo, da
se nanj tudi odzovete.

Programu Svit lahko najdete tudi v vseh
zdravstvenih domovih, kjer delujejo Svit
kontaktne točke. Seznam le-teh je objavljen na spletni strani Programa Svit.
Svit kontaktna točka za občane
Štor deluje v Zdravstvenem domu Celje, vsak torek, med 13. in 15. uro, v
prostorih Centra za krepitev zdravja ZD
Celje.
Kontaktna oseba:
Barbara Ramšak, dipl. m. s..
Telefon: 03/543 47 02 in
e-naslov: barbara.ramsak@zd-celje.si
Gradivo pripravila:
Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž.,
regijska koordinatorica Programa Svit

Več o Programu Svit, morebitnih spremembah in novostih glede delovanja
programa lahko najdete na spletni strani www.program-svit.si. Informacije o
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DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA
P. p. 2726, 1001 Ljubljana, Tel.: + 386 1 / 544 35 13, 544 35 14
E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si, Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si

Obvestilo o projektu Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo
Spoštovane, spoštovani!
V Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, smo s 1. 1. 2021 pričeli z izvajanjem projekta z naslovom
»Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v družini 24 ur na dan (SOS 24/7)«, ki ga financira Evropska
unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. S projektom želimo približati dostopnost in dosegljivost programov za
ženske in otroke, žrtve nasilja, predvsem najbolj ranljivim skupinam ter hkrati informirati in ozaveščati strokovno in širšo
javnost.

SOS TELEFON

V okviru projekta smo vzpostavili:
- 24-urno brezplačno telefonsko linijo 080 11 55 za pomoč žrtvam nasilja na nacionalni ravni za zaupno in anonimno
informiranje in svetovanje. Na telefonski liniji svetujemo tudi v angleškem, albanskem, bosanskem, hrvaškem,
srbskem in ruskem jeziku.
- Svetovanje po elektronski pošti na drustvo-sos@drustvo-sos.si. - tudi v angleškem, albanskem, bosanskem,
SOS TELEFON
hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.
- Pravno svetovanje v primerih nasilja v družini in intimnopartnerskih razmerjih in s tem povezanih postopkih,
urejanje brezplačne pravne pomoči, postopek prijave nasilja, dostopno na telefonski številki 080 11 55 ter preko
elektronske pošte na drustvo- sos@drustvo-sos.si
- Svetovanje kriminalistke o vprašanjih, povezanih s policijskimi postopki v primerih nasilja v družini in
intimnopartnerskih odnosih. Dostopno na telefonski številki 080 11 55.
Ana Mirt

SOS TELEFON

Projekt
SOS 24/7 sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9.
Projekt SOS 24/7 sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9.
prednostne osi:
»Socialna
vključenost
in zmanjševanje in
tveganja
revščine«, 9.1 prednostne
naložbe:
»Aktivno vključevanje,
vključno s
prednostne
osi:
»Socialna
vključenost
zmanjševanje
tveganja
revščine«,
9.1 prednostne
naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s
spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v
spodbujanjem enakih revščino
možnosti
dejavnega
ter izboljšanje
oziromainsocialno
izključenostsodelovanja
in zmanjševanje neenakosti
v zdravju«. zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v
revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

Zahvala prostovoljcem

14

Projekt SOS 24/7 sofinanci
prednostne osi: »Socialna vk
spodbujanjem enakih možno
r

Leto 2021 je bilo zaznamovano z nejasnostjo in dvomljivostjo.
Negotova zdravstvena situacija nas je postavila na veliko preizkušnjo in tako je še bolj prišla do izraza skrb za sočloveka. V
danih razmerah je pomen prostovoljk in prostovoljcev postal
še toliko večji. Prostovoljstvo pomeni biti aktiven, srčen, velikodušen in zainteresiran. Prostovoljci so tisti, ki svoj prosti
čas nesebično namenjajo ljudem, ki potrebujejo pomoč in s
tem ohranjajo in izboljšujejo kakovost življenja ljudi in prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. So tudi prvi, ki v okolju začutijo stisko posameznika in lahko že s toplim stiskom roke in
prijazno besedo polepšajo dan.

Malgaju, Alenki Lončar, Aleksandru Malgaju in Mariji Naraks
Sirk za pomoč zdravstvenemu osebju ZP Štore in ZD Celje.

Zahvaliti se želimo vsem, ki so se v času spopadanja z epidemijo odzvali na naše klice po pomoči in na kakršen koli
način pomagali. Hvala Katji Kline, Mihaelu Korošcu, Andražu

Hvala vam, dragi prostovoljke in prostovoljci, za vsa vaša
srčna dejanja in ker tudi v izjemno težkih okoliščinah niste
pozabili na sočloveka!
Občina Štore

Zahvala velja tudi članom štaba CZ občine, predvsem poveljniku Simonu Zapušku, zaposlenim v režijskem obratu občine
ter vsem članom humanitarnih društev, ki ste v tem času še
bolj kot prej zaznavali in reševali stisko ljudi.
Posebna zahvala velja tudi vsem »tihim dobrotnikom«, ki na
takšen ali drugačen način pomagate drugim, a se pri tem ne
želite izpostavljati.
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NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE

POVABILO OBČANOM K CEPLJENJU PROTI COVIDU-19
IN SEZONSKI GRIPI
Cepilni center ZD Celje izvaja cepljenje proti covidu-19 brezplačno in je možno za vse prebivalce Slovenije, ki so starejši
od 12 let. Cepilni center se nahaja v dvorani Zlatorog (glavni vhod) v Celju, kjer cepimo s cepivi Pfizer in Moderna vsak
teden po urniku, ki je ažurno objavljen na naši spletni strani (www.zd-celje.si).

Cepljenje proti covidu-19 priporočamo

Okužba s SARS-CoV-2 lahko povzroči resne zdravstvene zaplete in celo smrt. Znane so dolgoročne posledice bolezni
covid-19, ki se kažejo kot kronične poškodbe srčne mišice, pljuč, ožilja in centralnega živčnega sistema (možganska kap,
epilepsija, motnje spomina).
Vsi zainteresirani za cepljenje proti covidu-19 se lahko prijavijo na spletnem portalu zVEM, ki je enotna točka za oddajo
spletne prijave. Nato vsak posameznik prejme SMS sporočilo o terminu cepljenja. Na cepljenju imejte obvezno s seboj
kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument s fotografijo.
Odločitev za cepljenje je stvar vsakega posameznika. A če želimo zaustaviti epidemijo, zbolevanje in umiranje zaradi
covida-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.

Začetek cepljenja proti sezonski gripi

Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Zdravstvenem domu Celje izvajalo:
- ZA ODRASLO POPULACIJO (od 18 let naprej) v celjski dvorani Zlatorog, glavni vhod, vsak TOREK od 15.00 do 17.00.
Predhodno naročilo NI potrebno.
- ZA ŠOLO OBVEZNE OTROKE se po predhodnem naročilu pri svojem osebnem zdravniku lahko cepijo na Dispanzerju za šolske otroke in mladino od ponedeljka do petka od 13.00 do 14.00.
- PREDŠOLSKI OTROCI se po predhodnem naročilu pri svojem osebnem zdravniku lahko cepijo na Predšolskem dispanzerju od ponedeljka in petka.
Cepljenje proti gripi je priporočljivo za vse, ki se želijo zaščititi proti gripi, še zlasti pa se
priporoča ogroženim skupinam. To so starejši od 65 let, kronični bolniki, majhni otroci
in njihovi družinski člani, nosečnice, posamezniki, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično
zdravljenje ter zdravstveni in drugi delavci, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti. Cepljenje je brezplačno za vse paciente, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno
zavarovanje (krije ZZZS).
Posamezniki lahko s cepljenjem zaščitijo sebe in druge posameznike v svoji okolici, kar
je še posebej pomembno, če gre za bolj ogrožene skupine prebivalcev. Skupni cilj vseh
mora biti dvig precepljenosti prebivalcev Slovenije, s čimer bi preprečili velik delež zbolevanja, zapletov in smrti zaradi gripe.
Cepljenje proti gripi se lahko izvede skupaj s cepljenjem proti covidu-19 (razmik med
tema dvema cepljenjema ni potreben!) S cepivom proti gripi se ne smejo cepiti osebe,
ki so imele hudo alergijsko reakcijo po predhodnem cepljenju s tem cepivom ali imajo
alergijo na katero od sestavin cepiva oziroma so alergične na kokošja jajca. Cepljenje je
potrebno odložiti pri osebah, ki so akutno zbolele in imajo povišano telesno temperaturo.
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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Obnova fasade na
cerkvi svetega Križa na Svetini
Devetnajstega septembra, ko smo obhajali praznik povišanja
svetega Križa, smo se farani svetinske župnije zbrali v cerkvi
svetega Križa, pri blagoslovitvi obnovljene fasade in pročelja
manjše svetinske cerkve. Obnova fasade je potekala lani poleti v juliju in avgustu.

Da bi prihranili čim več denarja, je bilo opravljenih kar se da
del udarniško, v lastni režiji. Možje so najprej pod vodstvom
in s pomočjo Branka Jelenca postavili gradbeni oder, ki ga je
posodila teharska župnija. Nato je sledilo klepanje in odstranjevanje starega ometa. Delali so možje in fantje iz naše fare,
izpostaviti pa je potrebno družino Francija Videca iz Javornika,
ki je sodelovala v vseh fazah obnove in tudi najbolj številčno.
Svetinski gasilci so nato oklepano fasado oprali. Tako pripravljeno cerkev je prevzelo podjetje Slikopleskarstvo Cenc, katerega delavci so lepo opravili zidarska in slikopleskarska dela.
Pri financiranju obnove fasade nam je pomagala Občina Štore, ki je v približno pedesetih odstotkih razbremenila župnijsko blagajno. Zahvala gre tukaj predvsem županu, gospodu
Miranu Jurkošku, ki mu je Svetina draga in se zaveda kulturne vrednosti naših dveh svetišč. S podiranjem gradbenega
odra so naši možje zaključili z deli na fasadi.

Veseli smo bili obiska upokojenega celjskega škofa msgr. dr.
Stanislava Lipovška, ki je ob somaševanju našega župnika
dr. Vinka Kraljiča, vodil bogoslužje in obnovljeno fasado blagoslovil.
Svetinska župnija je majhna po številu župljanov in posledično so tudi finančna sredstva omejena. Kljub temu pa smo župljani primorani skrbeti za ohranjanje in obnavljanje cerkvene
in kulturne dediščine, to je naših dveh cerkva Marije Snežne
in svetega Križa ter župnišča.
Zahvaljujoč predanim, pridnim župljanom, drugim prijateljem
in naši občini so nam večkrat uspeli projekti, ki so na začetku
izgledali težavni.
Tako se je lani začela obnova dotrajane fasade na cerkvi svetega Križa, po tem, ko je bila pred nekaj leti zamenjana kritina
in obnovljeno ostrešje. Gonilna motorja obnove sta bila ključarja Branko Mlakar in Franci Videc. Vsa obnovitvena dela so
potekala pod nadzorom in v skladu s smernicami Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, izpostave Celje.

Sodelovali so še drugi, neimenovani. Vsekakor gre velika zahvala vsem donatorjem, ki redno po svojih finančnih zmožnostih darujejo v župnijsko blagajno. Naj vsem Bog poplača za
dobra dela.
Po zaključeni sveti maši smo se prisotni še zadržali in družili
pred cerkvijo. Svetinska pihalna godba je dvigovala vzdušje s
koračnicami. Ob glasbi smo lahko uživali tudi doma pripravljene dobrote in dobro kapljico. Zadovoljni, da je Župniji Svetina uspel še en pomemben projekt, smo se v lepem sončnem
jesenskem vremenu odpravili vsak na svoj dom. Nova fasada
na cerkvi svetega Križa nam je v ponos. Dolgo naj krasi Svetino in celo našo faro.
Gregor Vrbovšek
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Družabno srečanje v
Kresnikah
Da temu ni ravno tako, smo v soboto,
7. 8., dokazali krajani Kresnik, ko smo
organizirali druženje, ki ga v današnjem
času še kako manjka in ga marsikdo
zelo pogreša.
Naročili smo lepo vreme in dobro voljo,
česar je bilo na voljo v neomejenih količinah. Pripravili smo gasilske mize in
stole v zavetju sence ter ob treh pričeli
z druženjem. Čeprav je bil datum umeščen v čas dopustov, smo se zbrali večinoma vsi vaščani. Vsakdo od udeležencev je s seboj prinesel nekaj dobrot,
ki jih je bilo na koncu toliko, da ni bilo
več prostora na mizah.

Če vas bo pot kdaj popeljala skozi Štore in boste nasproti železniške postaje
zavili desno, boste po dobrem kilometru in pol prispeli v idilično vas Kresnike,
kjer sobivamo prebivalci malo manj kot
ducat družin. Gre za gručasto naselje,

v katerem stanujemo krajani različnih
generacij.
V tem čudnem, z govorom o koroni nasičenem času, lahko večkrat slišimo »nikoli več ne bo tako, kot je nekoč bilo«.

Srečanje je potekalo v sproščenem in
živahnem vzdušju. Ob klepetu in pesmih smo krajani dan sklenili z mislijo,
da bo potrebno tovrstna druženja ponavljati vsaj enkrat letno, morda pa tudi
kdaj vmes, recimo na kostanjevem pikniku.
Kresničani

Nova pridobitev na
Opoki
Šolarji iz dela Prožinske vasi ter Kompol
smo več let na avtobusni postaji Opoka
čakali na šolski avtobus tudi med dežjem, snegom in vetrom. Na šolski avtobus in v šolo smo tako večkrat prispeli
premočeni. Med slabim vremenom smo
opazovali avtobusno postajo na drugi
strani ceste, kjer je bila postavljena tudi
streha, in si želeli, da bi nekaj podobnega dobili tudi mi. Nedolgo nazaj pa se
nam je ta želja zahvaljujoč občini tudi izpolnila. Dobili smo »naše malo zavetje«,
kjer smo se že skrivali pred dežjem. Še
enkrat hvala občini za izgradnjo strehe
na avtobusni postaji v imenu vseh otrok.
David Gajšek, 8. b
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Cesarju je zapel
»Slovenec sem«
Navdih za pisanje tega članka sem dobil pred časom, ko
sem bral v časopisu Dnevnik zanimivo in poučno reportažo o
Muzeju Južne železnice v Šentjurju. Zagotovo ne bom delal
obnove članka. Moj namen je čisto drug: posvetiti nekaj vrstic
človeku, ki je vse to ustvaril. Človek si pravzaprav izjemno
težko predstavlja vrednost in pomen takšnega muzeja. Logično in seveda popolnoma razumljivo je dejstvo, da nisem
niti poklican niti sposoben dajati ocen o vrednosti tako pomembnega muzeja. Zame je neprecenljive vrednosti, kar si
seveda upam trditi.
Za vse to pa je vsekakor potreben izključno in samo človek.
In ta človek je MIHAEL BUČAR. Rojen je bil pred sedemdeseti leti. Otroštvo in, kot sam pravi, nepozabna mladostniška
leta je preživel v rojstni Prožinski vasi. Njemu vsekakor najljubši kraj, v katerega se vedno rad vrača, čeprav ima sedaj
svoj dom v sosednjem Šentjurju. Najlepši spomini, ki jih nosi
v svojem srcu, pove, so tisti, ko je obiskoval osnovno šolo v
Kompolah in na takratnega nadučitelja Ivana Rutarja. Ta mu je
bil nekakšen življenjski idol. Redno obiskuje tudi njegov grob
v Kompolah. Tako globoko spoštovanje in njuna skrivnostna
povezanost ne bosta nikoli zamrla. Pove, kako je imel rad
otroke in kako jih je znal vzgajati v dobre, poštene, delovne in
plemenite ljudi. Takšen za vekomaj neizbrisen pečat je pustil
tudi na Mihaelu Bučarju.
V četrtem razredu osnovne šole jih je namreč popeljal na izlet
v Štore, seveda peš, kjer so si ogledali železniško postajo.
Danes bi verjetno učeno rekli, da so šli na strokovno ekskurzijo. To pa je bil tisti veliki in nepozabni dan, ko se je Mihaelu
Bučarju »utrnila zvezda« in ga popeljala v svet železnic. Ogled
štorske železniške postaje mu je takrat pustil neizbrisen pečat, ki je vsekakor zaznamoval njegovo pestro življenje. Z
vsem srcem se je zapisal železnici in železničarskemu poklicu. Osebno sem izjemno ponosen, da sva prijatelja, kar si
seveda štejem v posebno čast in privilegij, in da sva oba nekako zaljubljena v to »železno cesto«, kot nekateri radi poimenujejo železnico. Imava pa še eno veliko skupno ljubezen, če
se seveda lahko tako izrazim, ljubezen do Avsenikove glasbe
in klavirske harmonike. Oba sva namreč prijateljevala tudi z
gospodom Slavkom Avsenikom. Ko z Mihaelom Bučarjem
večkrat obujava spomine iz obiskov v Avsenikovih Begunjah,
ti kar zaigra srce in spomini pobožajo dušo.
Seveda se niti v sanjah ne upam primerjati z njegovim znanjem o železnicah in njeni zgodovini. Ljubezen do železnice
pa imam verjetno tudi jaz podedovano po mojem dedku, ki je
bil železničar na Grobelnem. Prav Mihael Bučar mu je v muzeju namenil svoj kotiček. Napraviti je dal maketo kretniške
postavljalnice, ki je bila pred leti na Grobelnem in v kateri je
služboval moj dedek. Prostor je opremil tudi z njegovo fotografijo. Res enkratno. Zanimiva pa je še ena zgodba. Mihael
Bučar je uspel najti tudi že zdavnaj odstranjeni bločni aparat
iz te kretniške postavljalnice, ki so ga uporabljali pri svojem
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delu in sedaj krasi prostor muzeja v Šentjurju. Seveda je skrivnost uspešnega delovanja muzeja tudi v tem, da znaš najti
vse te eksponate in fotografije, ki jih je na tisoče. In to »obrt«
Mihael Bučar odlično obvlada. Ne samo v domovini, temveč
tudi izven njenih meja. Povsem razumljivo pa je tudi neizpodbitno dejstvo, da se potem veličina njegovega delovanja vidi
na policah, kjer so shranjena praktično vsa njegova visoka
priznanja. In teh ni malo.
Najine poti se večkrat križajo tudi na kakšnih svečanostih, ki
so posvečene NOB-ju. Še posebno rad se udeleži srečanj na
slovesnosti ob spomeniku pri Ocvirkovi domačiji v Kompolah.
Štiri mlada in dragocena človeška življenja je druga svetovna
vojna vzela tej družini.
Sem pa seveda vedno reden gost muzeja in tudi pogostokrat prebiram debele knjige vtisov gostov, ki prihajajo v muzej.
Razumljivo, da ne morem naštevati vseh ljudi, ki so podpisani
pod posvetilom, ker bi morda komu naredil krivico ob neimenovanju. Poleg domačih obiskovalcev jih je ogromno tudi iz
tujine.
Mihael Bučar, ustanovitelj Muzeja Južne železnice Šentjur, je
upravičeno dobitnik najvišjih občinskih priznanj, častni občan
Šentjurja, dobitnik Ipavčeve plakete in kipca svetega Jurija
ter posebnega priznanja Slovenskih železnic. Glede na to, da
je tudi večkrat gostil veterane iz osamosvojitvene vojne za
Slovenijo ter da izhaja iz »naših železarskih krajev«, sem mu
podelil kipec Štorskega železarja, ki med drugim krasi njegov
delovni prostor v muzeju.
Verjetno pa malokdo ve, da je pred leti Mihael Bučar postal
tudi vitez Muzeja Južne železnice. Ob neki priložnosti ga je
v viteški stan povzdignil celjski grof Herman. Sam sem mu
ob tej priložnosti podaril kipec Celjskega viteza. Upam, srčno
upam, da mi bo tega imenitnega gospoda Mihaela Bučarja v
drugo le uspelo pripeljati do najvišjega državnega odlikovanja.
In če se bo kdo slučajno vprašal, kakšno zvezo ima zgornji
naslov s tem člankom, je tu odgovor. Veliko, zelo veliko in zelo
pomembno. Vse je namreč povezano z železnico in razumljivo s sedanjim muzejem v Šentjurju. Cesarju Francu Jožefu je
11. junija 1883 na železniški postaji v Šentjurju zapel to znamenito pesem »Slovenec sem« župan, zdravnik in skladatelj
Gustav Ipavec. Pozdravil ga je v slovenskem jeziku. Še istega
leta je bil šentjurski župan odlikovan z zlatim križcem s krono
ter imenovan za njegovega svetnika. In ni prav nobeno naključje, da sem v nekem članku, ko sem našteval šentjurske
velikane, ki so dali Šentjurju pečat neprecenljive vrednosti, na
ta seznam uvrstil tudi Mihaela Bučarja.
Srečko Križanec
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Delati dobro ni nič
drugega kot vrednota,
ki jo ljudje nosimo v srcu
In znova poprosil prijatelje, znance in neznance, ki so se pripravljeni odreči državnemu bonu, naj se mu javijo. Še več, tokrat je pozval vse, da se javijo humanitarki Verici Štante iz Štor,
ki je v širši javnosti znana tudi kot aktivna članica Društva proti
mučenju živali Celje, predvsem pa veliko pomaga različnim
družinam v stiski.
Na osnovi tega predloga so se odzvali tudi drugi darovalci in
storili enako.
Alen in Verica sta tako naredila skupni projekt, ki je do sedaj
že petnajstim družinam pripomogel pri nakupu najnujnejših
življenjskih in šolskih potrebščin.
Verica pripoveduje, da je ponosna in srečna, da je Alen Menart po objavi na družabnem omrežju izbral ravno njo za sodelovanje v njegovem projektu. Njuna zgodba še ni končana.
Še en dokaz, da če ljudje srčno stopijo skupaj, tam sadovi zagotovo obrodijo in saj veste: "Užitek je srečati pogled tistega,
kateremu si pred kratkim storil kaj dobrega!"
Rosvita Jager

Alen Menart, fant, ki je začutil, da bi lahko pomagal ljudem,
se je odločil, da na družbenem omrežju Facebook objavi nenavaden poziv. Letošnji turistični bon je želel podariti družini,
ki je pomoči potrebna in je v finančni stiski. Njegova objava
je obrodila sadove, saj so se ljudje množično odzvali in predlagali družine, ki bi jim to olajšalo finančno situacijo, bodisi
za nakup živil, oblačil, najbolj pa za nakup šolskih potrebščin.
Verica Štante, ki jo poznamo kot humanitarko, se je na njegovo objavo ažurno odzvala in je predlagala nekaj družin iz
naše občine.
Odločil se je izbrati za eno izmed njih, ki ji je tudi kasneje
podaril bon.
Za časopis Slovenske novice je komentiral:
»Z veseljem sporočam, da sem družino, ki ji bom podaril
svoj bon, že našel.
Imajo štiri šoloobvezne otroke. Njihova mami dela kot čistilka, ati je zbolel za rakom in trenutno ni dela zmožen. Ta bon
meni ne pomeni nič, njim bo mogoče celo rešil življenje!«
je zapisal.
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Podelitev občinskih priznanj ob
prazniku občine Štore in prazniku
Krajevne skupnosti Svetina
Občina Štore praznuje svoj praznik 1. junija, v spomin na daljno leto 1836. Gre za dan, ko je pridobil Ignacij Novak
fevdne pravice za izkoriščanje rudnika Laška vas-Pečovje. Rudnik je bil temeljnega pomena za razvoj štorskega železarstva, po katerem so Štore danes najbolj prepoznavne.
Tudi letošnje leto je zaznamovala epidemija, zato občinskega praznika nismo mogli izpeljati v mesecu maju, kot smo
načrtovali. Osrednjo prireditev s podelitvijo občinskih priznanj
smo prestavili na septembrski čas in jo izvedli z upoštevanjem
higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje
zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom.
Osrednja proslava s podelitvijo občinskih priznanj se je odvila
v petek, 3. septembra, na zelenici pred cerkvijo na Svetini. Ob
kulturnem programu smo podelili občinska priznanja zaslužnim občanom, ki so s svojim delom dali pečat življenju v naši
občini. Tako so letos bronasti grb prejeli Helena Novak (Cvetličarna Helena Novak s.p.), Opeka, d.o.o. (Prodajni center
Štore) in Leopold Jurkošek, srebrna grba Športno kulturno
društvo Rudar Pečovje in Mirko Vešligaj ter zlati grb pokojni
Drago Žulič. Priznanje ob prazniku občine smo jim podelili
kot zahvalo za vse, kar so za soljudi storili v preteklosti in kot
spodbudo za njihovo nadaljnje delo.
Pred začetkom slovesnosti je Pihalni orkester štorskih železarjev zaigral nekaj skladb in tako otvoril pričetek prireditve.
Po slovenski himni, ki so jo odpeli osrednji glasbeni gostje
Erosi, sta župan Miran Jurkošek in predsednik Krajevne
skupnosti Svetina Marko Preložnik nagovorila vse navzoče.
Člani skupine Eros so tekom prireditve navdušili še z naslednjim izborom pesmi: Kako naj jo pozabim, Moja, Solinar, Šum
na srcu – a cappella, Moja generacija in po zaključku osrednje
slovesnosti s pop venčkom (So najlepše pesmi že napisane,
Ne bom pozabil na stare čase, …). Sledilo je skupinsko fotografiranje vseh nagrajencev in manjša pogostitev.
Zahvaljujemo se Pihalnemu orkestru štorskih železarjev, osrednjim gostom – skupini Eros, kuhinji Vrtca Lipa Štore, ki je
poskrbela za odlično pogostitev, Cvetličarni Novak za okrasitev prizorišča in izdelavo šopkov za naše nagrajence, fotografinji Rosviti Jager ter Luki Žerjavu, povezovalcu prireditve.
Letošnjim občinskim nagrajencem iskreno čestitamo in se
zahvaljujemo za trud in delo, s katerim bogatite in zaznamujete našo lokalno skupnost ter ustvarjate našo občino prepoznavno in prijazno. Praznik občine je tudi praznik njenih
ljudi. Zato hvala tudi vsem občankam in občanom za dobro
sodelovanje, razumevanje in poslušanje, kajti to so vrline, ki
nas pripeljejo do dobrih rezultatov. Skupaj ustvarjajmo zgodbe za razvoj naše občine.
Nena Kopinšek
Foto: Rosvita Jager
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Petnajstič po poteh
ljudskega godca
Ivan Ulaga, po domače Vrhovski Anzek,
je bil priljubljen ljudski godec in kapelnik.
V njegov spomin organizirajo pohod iz
Laškega na Svetino in srečanje godbenikov.

Kapelniki (od leve) Ivan Ulaga, Vladimir Belina, Aljoša Jurkošek,
Gašper Salobir in Ivan Medved.

Pohodniki so po 12 kilometrih poti prispeli na Svetino.
Fotografije Mojca Marot
Na Svetini, na tamkajšnjem pokopališču, kjer je tudi grob
znane svetovne popotnice Alme Karlin, se pohodniki vsako
leto ustavijo tudi na grobu ljudskega godca in kapelnika godbe na pihala iz Svetine Ivana Ulage, po domače Vrhovskega
Anzeka, o katerem je pokojni novinar Jure Krašovec napisal
tudi knjigo. Etno odbor Jureta Krašovca Možnar, ki deluje v
okviru Zveze kulturnih društev občine Laško, pa že petnajst
let v spomin na tega priljubljenega godca organizira Anzekov
pohod. Na pot, ki se od Laškega vije do vasice Ojstro in od
tam naprej do Svetine, se je letos podalo 50 pohodnikov. Že

Celjski škof Stanislav Lipovšek se rokuje s štorskim županom
Miranom Jurkoškom, ob njem tudi laški Franc Zdolšek.

Letos so imeli organizatorji in pohodniki srečo z vremenom.
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tradicionalno so jih na pot v Laškem pospremili zvoki vaške
godbe Vrh nad Laškim, ki so se jim na cilju pridružili domačini,
člani godbe iz Svetine, Laške pihalne godbe, godbe na pihala iz Štor, pa tudi Pihalnega orkestra Šentjur, ki so jih spremljali tudi vsi kapelniki. Tako že 15 let ohranjajo spomin na
priljubljenega ljudskega godca in kapelnika godbe na pihala
iz Svetine Ivana Ulage, ki je nekoč, ne glede na vreme, tudi
sam hodil iz Svetine v Laško in nazaj na vaje laške godbe.
Ulaga pa je bil ob tem, da je vodil domačo svetinsko godbo, tudi soustanovitelj Pihalnega orkestra štorskih železarjev
ter Pihalnega orkestra Šentjur. Ker so bili ljudski godci, kar
je bil tudi Anzek, ki je s harmonikarji na ohcetih igral klarinet,
med ljudmi vedno priljubljeni, so jih imeli tudi ljudje radi in so
jim vedno povsod na široko odprli vrata. Nič drugače ni na
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Pohodnikom so zaigrali godbeniki iz Laškega, Vrha nad Laškim, Svetine, Štor in Šentjurja.
poti iz Laškega do Svetine v sosednji občini Štore, ki je dolga
12 kilometrov, pohodniki pa jo premagajo v štirih do petih
urah, odvisno od tega, kako dolgo se zadržijo na posameznih
domačijah. Tradicionalno se najprej ustavijo na Ojstrem, na
domačiji Terezije Sikovšek, ki je bila tudi nečakinja ljudskega godca Ivana Ulage. Sikovškovim pa se je tudi porodila
ideja, da bi v njegov spomin vsako leto organizirali pohod.
V nadaljevanju so se pohodniki ustavili tudi pri Slapšakovih
v Kanjucah, pa pri rojstni hiši Ivana Ulage, tik pred ciljem pa
tudi pri Esihovih. Povsod so jih lepo sprejeli, pa tudi pogostili. Že nekaj let dogodek na Svetini združijo tudi s praznova-

njem praznika krajevne skupnosti, priložnostno sveto mašo
v cerkvi Marije Snežne pa je daroval upokojeni celjski škof
dr. Stanislav Lipovšek ob somaševanju domačega župnika.
Župan občine Laško Franc Zdolšek in župan Štor Miran Jurkošek sta tudi letos poskrbela, da so se pohodniki okrepčali
z golažem. Letošnji pohod in tudi že nekaj prejšnjih je vodila
Urška Sikovšek, na cilju pa so nekaj besed zbranim namenili
predsednica etno odbora Možnar Urška Knez, oba župana,
pa tudi predsednik KS Svetina Marko Preložnik. Organizatorji
so prepričani, da se bo tradicija nadaljevala tudi s 16. Anzekovim pohodom prihodnje leto.
Mojca Marot

Predstavniki SIBAHE iz Bruslja
in Italije v Štorah
13. 9. 2021 je v Štorah v okviru projekta »Food No Waste«
potekala predaja vozila (kombija s hladilnim sistemom) predstavnikom SIBAHE - slovenske banke hrane, sicer humanitarne organizacije, ki že več let tudi v občini Štore s prehranskimi paketi pomaga ljudem v stiski.

Na predaji vozila na sedežu slovenske banke hrane v Štorah so poleg lokalnih predstavnikov SIBAHE, njihovih prostovoljcev in občinskih veljakov, sodelovali predstavniki Intese
Sanpaolo Bank (Dobrodelni sklad mednarodne bančne sku-

Projekt »Food No Waste«, v sklopu katerega sodelujejo italijanska banka hrane Fondazione Banco alimentare Onlus, slovenska banka hrane in madžarska banka hrane, bo projektna
sredstva prvenstveno namenil krepitvi in posledično tudi širitvi
dejavnosti v smislu zbiranja, skladiščenja in distribucije hrane.
Zahvaljujoč prejeti finančni podpori bo tako slovenska banka
hrane v prihodnje v svojo verigo vključila še druge dobrodelne
ustanove in neposredno pomoči potrebne ljudi iz drugih regij
Slovenije. Nakup vozila s hladilno funkcijo, ki so ga v ponedeljek, 13. septembra, svečano predali namenu, je prvi korak
v tej smeri.
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skupina podpira različne človekoljubne projekte, s katerimi
želi pomembno vplivati na socialne in tudi okoljske razmere v
številnih državah Evrope, Azije in Afrike.
S pomočjo omenjenega projekta bo slovenska banka hrane
povečala zbiranje in distribucijo hrane za 10%, s čimer bo,
poleg obstoječih 10.000 upravičencev v Sloveniji, s hrano
oskrbela dodatnih 2.500 ljudi v stiski.
SIBAHE trenutno izvaja svojo humanitarno dejavnost v sodelovanju z več kot 40 partnerskimi organizacijami (drugimi
dobrodelnimi in humanitarnimi organizacijami), v občini Štore
pa najbolj izrazito sodeluje z lokalnim Društvom upokojencev,
ki v sklopu svojega projekta »Starejši za starejše« pomaga
starejšim, družinam in posameznikom.

pine Intesa Sanpaolo je finančno podprl tekoči projekt), članice skupine Intesa Sanpaolo, delujoče v Sloveniji, predstavniki
Evropskega združenja bank hrane (European Food Banks
Federation) in predstavniki italijanske banke hrane Fondazione Banco alimentare Onlus, ki je igrala pomembno vlogo
pri zagotovitvi sredstev humanitarnega sklada, ki ima sedež
v Italiji, sredstva pa namenja nevladnim organizacijam v vseh
državah, kjer je prisotna skupina Intesa Sanpaolo. Na ta način

Pri predaji vozila so sodelovall:
predstavniki Intese Sanpaolo Bank (Matej Beguš in Igor
Radovič), predstavniki Evropskega združenja bank hrane
European Food Banks Federation (Angela Frigo in Filippo Cantù Rajnoldi), in predstavniki italijanske banke hrane
Fondazione Banco alimentare Onlus (Marco Lucchini in
Irene Ripamonti).
SIBAHE pospešeno išče skladišče za donacije, upa pa tudi
za možnost nakupa s pomočjo predstavnikov iz Bruslja in Italije.
Alen Novit

Obisk ministra
v Domu Lipa Štore
V sredini septembra so vladni predstavniki obiskali savinjsko
regijo. Ministri s predsednikom vlade Janezom Janšo so obiske izvedli v ponedeljek, 13. 9. 2021 in torek, 14. 9. 2021.
Našo občino je v torek, 14. 9. 2021, s svojim obiskom počastil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. Janez Ciglar Kralj, s svojo ekipo. Obisk se je odvijal v
Domu Lipa, kjer so ministra pred vhodom v stavbo pozdravili

direktorica doma, ga. Marinka Hrnčič, in vodilni zaposleni v
tem domu. Dobrodošlico in dobro počutje v naši občini sta
mu zaželela župan, g. Miran Jurkošek, in predsednik občinskega odbora stranke, g. Dušan Volavšek. Stanovalki doma,
ga. Marija Letonja in ga. Jožica Kranjc, pa sta vsem prisotnim podarili simbolična darila, ki so jih ročno izdelali z drugimi
sostanovalci.
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Minister se je sprehodil skozi dom in
se ustavil v prostorih fizioterapije in
delovne terapije. Ustavil in pogovarjal
se je s posamezniki, ki so mu povedali, kako preživljajo dni v domu. Na
domskem vrtu je prisluhnil pesmi oskrbovancev in dal pobudo še za skupaj zapeto pesem.
Pred zaključkom obiska je minister
direktorici Doma Lipa podelil priznanje in spominski znak za požrtvovalnost v boju proti Covid-19.

Stanovalci so si v veliko čast šteli obisk ministra v njihovem
domu. Na njegov obisk pa smo ponosni tudi na občinski ravni. S takšnimi obiski vlada dokazuje, da so jim pomembni tudi
okoliški kraji, ljudje in njihovi problemi.
Dušan Volavšek

Častno Valvasorjevo priznanje
Skupina sodelavcev, ki jo sestavljajo Slavica Glavan, prof. dr.
Jakob Lamut in vodstvo podjetja ŠTORE STEEL, je prejela
častno Valvasorjevo priznanje za posebne zasluge pri ohranjanju železarske in tehniške kulturne dediščine v Štorah ter
njene promocije v Sloveniji in tujini.

ki so hkrati tudi pričevalci skupnih vrednot, ki so se spreminjale skozi čas. Muzej tako postaja osrednji prostor skupnega
spomina, povezanega v železarsko zgodbo.
Skupino odlikuje skrbno raziskovanje zgodovine, dokumentiranje in digitaliziranje kulturne dediščine. Ob stalni razstavi
skupina v galeriji muzeja redno pripravlja tematske likovne,
fotografske in muzejske razstave in s tem omogoča večjo
dostopnost do kulturne dediščine. Z rednimi interaktivnimi
ustvarjalnimi delavnicami za mlade tudi s pomočjo kulturne
dediščine spodbuja k njihovi inovativnosti in ustvarjalnosti.
Ustvarjalne rešitve in ideje predstavljajo na portalu »Center
ustvarjalnosti FERRUM«.
Podjetje Štore Steel je z donacijami podprlo aktivnosti Slovenske poti kulture železa, razstavi Tri tisočletja železarstva
na Slovenskem in Ko zapoje kovina, Tisočletja metalurgije na
Slovenskem ter omogočilo promocijo dediščine kulture železa Štor v Sloveniji in v tujini – na Madžarskem, v Rusiji in
Avstriji.
Slavica Glavan

Skupina že vrsto let z veliko mero entuziazma ohranja in varuje industrijsko kulturno dediščino na območju občine Štore
in jo uspešno predstavlja v Sloveniji in tujini. Rezultat delovanja je ustanovitev Železarskega muzeja. Muzej deluje od leta
2004 kot zasebna ustanova v partnerskem projektu podjetja
Štore Steel in Izobraževalnega centra Štore. Dejavnost muzeja se v celoti financira iz zasebnih virov, kar kaže na pozitiven
in odgovoren odnos do zgodovine in kulturne dediščine. Na
stalni in občasnih razstavah z raznimi dokumenti, fotografijami in eksponati predstavljajo spomine zaposlenih v železarni,
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Svečana predaja
igral v uporabo
V mesecu maju 2021 se je Občina Štore uspešno prijavila na
1. razpis Zavarovalnice Triglav d.d. za dodelitev sponzorskih
in donatorskih sredstev. Na razpis smo prijavili otroško igrišče
v Laški vasi. Celotna vrednost projekta je znašala 4.551 EUR,
od tega je Zavarovalnica Triglav prispevala 2.276 EUR, preostalo vrednost projekta pa je financirala Občina Štore.

jim omogočalo druženje in ohranjanje osebnih stikov v našem
podeželskem okolju«.
Zatem pa je nekaj besed spregovoril še Rok Rakoš, vodja
predstavništva Hudinja celjske enote Zavarovalnice Triglav.
Zabavni program so pripravili v Vrtcu Lipa Štore, na veliko
veselje skupine otrok pa se je ves čas dogodka med njimi
sprehajala atraktivna maskota Zavarovalnice - kuža Pazi.
Otroci so ob spremljavi citrarke zapeli več pesmic, skupaj z
maskoto zaplesali in pokazali, na kakšen način je mogoče
izkoristiti novo pridobitev. Dogajanju je sledila še manjša vitaminska pogostitev s sadjem in vodo, pa tudi posladkali smo
se lahko s prigrizkom, ki so ga pripravili v športnem društvu
Laška vas ’78.
Jasmina Rabrenovič
Foto: Rosvita Jager

V ta namen je zasebni izdelovalec Igrala in oprema Pozinek,
Tina Pozinek Koštomaj s.p. izdelal sklop igral s toboganom,
lestvijo in klančino ter gugala na vzmet, ki so bila v mesecu
septembru postavljena na igrišču v Laški vasi. Na obstoječem otroškem igrišču so že prej stala igrala, ki so bila zaradi
dotrajanosti in poškodb odstranjena, saj njihova uporaba za
otroke ni bila več varna. Pripravil se je teren in namestila so
se nova, varna igrala.
V sredo, 22. 9. 2021, ob 11. uri je na igrišču potekala krajša svečanost ob uradni predaji igral v uporabo. Vse zbrane
je ob predaji nagovoril župan Miran Jurkošek: »Vsi skupaj
smo veseli nove pridobitve v Laški vasi, kjer bodo lahko otroci brezskrbno uživali in se igrali v naravi. Upamo, da bo
prenovljeno igrišče povezalo tudi starše in ostale krajane in
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Projekt
"ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT JE IN"
Naložbo "ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT
JE IN"
FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU LIPA je sofinanciran
FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU LIPA sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
Projekt "ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT JE IN"
FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU LIPA je sofinanciran
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Projekt »Športne površine za
podjetno urbano središče – FIT je IN«
OTVORITEV IGRIŠČA PRI OŠ ŠTORE

OTVORITEV IGRIŠČA PRI OŠ ŠTORE

družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin
prebivalstva. Glavni namen pa je seveda povezati varovance
Doma Lipa in mlade iz lokalnega okolja (šola, vrtec, ŠD KoviProjekt
„ŠPORTNO
IGRIŠČE izobraževanja
NA LIPI – pri Osnovni
šoli Štore“ sta sofinancirala
nar Štore
…) preko
aktivnega
in usposabljanja.
Fundacija za šport in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vzpostavljena infrastruktura je javno dostopna za vse preProjekt „ŠPORTNO IGRIŠČE NA LIPI – pri Osnovni šoli Štore“ sta sofinancirala bivalce LAS. Občina Štore, ki je vodilni partner projekta, bo
Fundacija za šport in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
letno v proračunu zagotavljala sredstva za vzdrževanje opre-

me, medtem ko bosta Športno društvo Kovinar Štore (zasebni sektor) in Dom Lipa (ekonomski sektor) kot preostala
partnerja skrbela za dogodke na vzpostavljeni infrastrukturi in
ohranitev medgeneracijskega prenosa znanja.

V športnem parku Lipa je občina vzpostavila fitnes na prostem, ki zajema nakup devetih fitnes naprav in ureditev okolice
fitnesa (podlaga, sprehajalna pot …). Projekt zasleduje več
različnih ciljev: spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerstvi, usposabljanje in izobraževanje v podjetništvu in kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje stanja narave ter povečanje

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESRR), vreden je cca 67.000 EUR. Je
enofazen in poteka predvidoma do oktobra 2021. Športno
društvo Kovinar Štore je v okviru projekta kupilo opremo, set
desetih miz in klopi ter dva šotora, ki so jih 29. 9. 2021 uporabili na prireditvi Občinski bazar »FIT je IN«. Za pogostitev
obiskovalcev bazarja z narezki, sadjem, pecivom in sokovi so
poskrbeli lokalni ponudniki.
Jasmina Rabrenovič
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Projekt "ŠPORTNE POVRŠINE Z
Naložbo "ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT JEFITNES
IN" NA PROSTEM V Š
FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU LIPA sofinancirata
iz sredstev Evropskeg
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt "ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT JE IN"
FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU LIPA je sofinanciran
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Občinski bazar »FIT je IN«

OTVORITEV IGRIŠČA PRI OŠ ŠTOR

OTVORITEV IGRIŠČA PRI OŠ ŠTORE

Projekt „ŠPORTNO IGRIŠČE NA
Fundacija za šport in Minist
Projekt „ŠPORTNO IGRIŠČE NA LIPI – pri Osnovni šoli Štore“ sta sofinancirala
Fundacija za šport in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Iz jesenske meglice se je v sredo, 29. septembra, naredil prav
lep in prijeten sončen dan, saj je v Športnem parku Lipa v
Štorah potekala prireditev pod imenom Občinski bazar »FIT je
IN«. Dogodek je bil namenjen predstavitvi lokalnih društev in
njihovih dejavnosti. Tokrat so se predstavila številna društva,
ki delujejo na območju naše občine: Društvo upokojencev
Štore, Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, Slovensko društvo za celiakijo – podružnica Celje, Medobčinsko
društvo delovnih invalidov Celje, Športno društvo Kovinar
Štore, Športno kulturno društvo Rudar Pečovje in Strelsko
društvo Kovinar Štore. Na prireditvi so sodelovali tudi Slovenska vojska, KORK Štore, kmetiji Ljudmile Vračko in Danice
Gajšek, Prostovoljno gasilsko društvo Štore ter Občina Štore.
Na prireditvi sta občina in Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje predstavila projekt »Občina po meri invalidov«,
ki ga že nekaj let izvajata, v letošnjem letu pa je Občina Štore
kandidatka za istoimensko listino, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Na bazarju smo zbirali predloge oziroma ideje za izboljšanje kvalitete življenja invalidov in drugih
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ranljivih skupin prebivalstva v naši občini. Ob fitnesu je občina
uredila sprehajalno pot, ki omogoča lažje gibanje z invalidskimi vozički, nenazadnje pa tudi mamicam z otroškimi vozički.
Občina bo aktivnosti v projektu trajno izvajala. Zavedamo se
namreč, da je na tem področju potrebnih še veliko izboljšav.
Na številnih stojnicah so društva predstavila svoje aktualne
dejavnosti. Vsako društvo je unikatno društvo in tako so članice iz Društva upokojencev Štore predstavile izbrana ročna
dela, iz Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje razna gradiva in »Shrambico«, članica Slovenskega društva za
celiakijo pa je obiskovalcem podala zanimive novosti in razne
nasvete ter postregla z brezglutenskimi dobrotami. Obiskali
so nas tudi otroci iz Vrtca Lipa ter učenci Osnovne šole Štore. Zanimiva za vse navzoče, še posebej pa otroke, je bila
predstavitev delovanja gasilskega vozila. Preizkusili pa smo
tudi nove naprave v fitnesu na prostem, ki so, poleg drugih
aktivnosti v projektu »Športne površine za podjetno urbano
središče – FIT JE IN«, sofinancirane iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
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Med samim dogajanjem so lokalni ponudniki poskrbeli za
pogostitev, člani KORK Štore pa so skuhali bograč za vse
udeležence. Dogodek, kot je občinski bazar, lahko poleg
predstavitev društev predstavlja prijeten klepet, izmenjavo
novic, deljenje idej, srečanje človeka iz oči v oči, saj je v teh
časih izredno pomembna medsebojna komunikacija in sodelovanje različnih generacij.
Bilo je prijetno medgeneracijsko druženje, zaznamovano s
polno kreativnosti, zadovoljstva in nepozabnih spominov.
Rebeka Venko

Odlična organizacija občine Štore
na bazarju društev
Občinski bazar je odlična in enkratna priložnost, ki jo nudi naša
občina svojim društvom, da svoje društveno delovanje in življenje v njem predstavimo občanom. Potrebno je biti objektiven
in priznati, da marsikdo niti ne pozna, kaj posamezna društva
počnemo. Zato je takšna promocija, kot je vsakoletni bazar
društev, ki ga odlično organizira naša občina, najbolj elegantna
predstavitev vsakega društva. Športni park na Lipi je idealna
lokacija za tovrstne dogodke. Lep sončen dan ob koncu septembra je tudi na svoj način obdarilo organizatorje in aktivna
društva v vsej svoji lepoti.
Tudi letos smo se člani strelskega društva Kovinar Štore predstavili kot običajno in prikazali nekaj svojega orožja. Predstavili
smo se tudi člani veteranske in častniške organizacije, ki bomo
prihodnje leto praznovali dvajseto obletnico. Lahko brez lažne
skromnosti zagotovo trdim, da zelo uspešnega delovanja. Letos so bazar društev obiskali tudi pripadniki Slovenske vojske
in tudi to nekaj šteje.
Najbolj hvaležni obiskovalci so naši otroci in seveda naši krajani.
Člani društev, ki smo vsako leto redno prisotni na bazarju, pa
smo resnično in iz srca hvaležni naši občini, da nam tako lepo
organizira možnost naše predstavitve in delovanja.
Predsednik častniške in veteranske organizacije Štore
Srečko Križanec
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Športno društvo Kovinar
Že v prejšnji izdaji glasila smo v prispevku objavili novice o
dogodkih v našem društvu, predvsem pa o načrtih izvajanja
posameznih športnih programov po omilitvi in sprostitvi ukrepov zaradi epidemije. Tako smo po več kot štirih mesecih popolne prekinitve vseh športnih programov za otroke, mladino
in rekreacijske skupine postopoma pričeli z vadbami, ki so
se glede na vremenske razmere lahko izvajale le na zunanjih
športnih površinah.
Tako so NOGOMETNEM KLUBU v vseh skupinah nogometne šole izvajali vadbo vse do konca junija. V tem času
pa ni bilo tekmovanj v okviru MNZ, v katerem so v lanskem
jesenskem delu sodelovale štiri naše ekipe. Po enomesečnem premoru v juliju od avgusta dalje vse selekcije nadaljujejo z vadbo in sodelujejo v tekmovalnem sistemu sezone
2021/22. Če so omejitve športa zaradi epidemije pustile
mnoge posledice pri aktivnih udeležencih v športu, pa je razveseljivo dejstvo, da beležimo v drugi polovici letošnjega leta
povečan vpis v Kovinarjevo nogometno šolo.
V društvu in klubu iščemo rešitve, kje in kako organizirati vadbo v zimskem času, saj smo v tej sezoni v Štorah ostali brez
pokritih prostorov zaradi gradnje novih pri šoli. Verjamemo,
da bomo našli rešitve, mogoče nam bo šla na roke tudi mila
zima ter boljše epidemiološke razmere.

Tenis sekcija ŠD KOVINAR ŠTORE v letu 2021
Nadaljevali smo s teniško šolo za otroke. Šola poteka dvakrat tedensko pod vodstvom teniškega učitelja. Teniška šola
za otroke je namenjena vsem mladim nadobudnežem od 4.
leta starosti dalje.
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V sodelovanju z OŠ Štore smo organizirali predstavitvene ure
tenisa od prvega do tretjega razreda. Predstavitve se je udeležilo okrog 120 osnovnošolcev. Od začetka maja potekata
društveni ligi v igri enic in dvojic. Nastopa 24 posameznikov in
12 parov. Ligi se bosta zaključili v začetku oktobra.
Ekipa Kovinar Štore je po nekaj letih premora spet nastopala
v Veteranski Sotelski teniški ligi. V ligi je sodelovalo 8 ekip.
Ekipa Kovinarja je na koncu osvojila 2. mesto. 1. mesto je
osvojila ekipa Šentjur 1. V ekipi Kovinarja so nastopali: Edi
Borštnar, Matevž Čater, Jure Franulič, Andrej Hrastnik, Aleš
Kačičnik, Marko Križnik, Primož Popovič, Marko Sabolčki,
Kris Stermecki, Dragan Stojnič, Sandi Šeliga in Andrej Travner.

KOSTANJEV TURNIR DVOJIC V TENISU
V soboto, 9. 9. 2021, je potekal tradicionalni »Kostanjev turnir
dvojic v tenisu 2021«. Udeležilo se ga je 22 igralcev oz. 11
dvojic. Prvo mesto sta osvojila Kris Stermecki in Sebastjan
Leber, drugo mesto sta osvojila Andraž Klinar in Tibor Orač,
tretje mesto pa Dragan Stojnič in Andrej Travner. Najboljšim
na turnirju so bili podeljeni pokali in medalje. Srečanje so tenisači izkoristili tudi za podelitev priznanj najboljšim v interni
ligi enic in ligi dvojic.
Da se povečuje interes mladih in tudi starejših za tenis, je zasluga tudi v izvedeni prepotrebni in kvalitetni ureditvi teniških
igrišč, ki jo je izvedla občina pred leti, letos pa je vodstvo sekcije ob pomoči donatorjev še polepšalo izgled z namestitvijo
novih tend in objavo logotipov donatorjev, ki so prispevali
sredstva za nakup.
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Upamo, da bo občina nadaljevala s potrebno obnovo še
ostalih, 60 let starih športnih površin, vključno s popolnoma
dotrajano zeleno travnato površino nogometnega igrišča,
katero na organiziran način uporablja največje število mladih
občanov Štor.
Tako kot vsa leta nazaj so tudi člani BALINARSKE SEKCIJE spomladi pričeli z vadbami najmanj dvakrat tedensko, ko
so vremenske vreme to omogočale. Ponovno sodelujejo v
BKL. V ligi sodeluje 8 balinarskih ekip: Rogaška in Grobelno s po dvema ekipama, Šentjur, Gorica, Šmarje in Štore s
po eno ekipo. Pred pričetkom lige je organizator lige podelil
pokal za osvojeno 1. mesto v pretekli sezoni prav naši ekipi.

ZA ZAKLJUČEK
O realizaciji programa društva v letu 2021 bomo občane obvestili v naslednji številki Občana.
Ob vsem organizacijskem in strokovnemu delu društvenih
delavcev pa je realizacija športnih aktivnosti v tem času v
največji meri odvisna od epidemioloških razmer. Zato se v
društvu zavedamo odgovornosti za spoštovanje predvidenih
epidemioloških ukrepov in priporočil in bomo storili vse za
spoštovanje le-teh.
Ladislav Kaluža
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Vodenje dijakov 1. gimnazije
v Celju po vasi Svetina in
predstavitev znamenitosti
vasi
Svetini, kjer se nahaja zadnje počivališče svetovno znane popotnice Alme
Karlin. Naša vodička nam je ob grobu
podala njeno življenjsko zgodbo.
Po končani predstavitvi smo naredili skupinsko fotografijo, se zahvalili
ge. Vrbovšek za izčrpno in čudovito
predstavitev in se od nje poslovili. Nato
smo se odpravili nazaj v smeri Doma na
Svetini in nadaljevali do lovskega, Vrunčevega doma. Spoznali smo zgodovino doma in si ogledali okolico z lepim
razgledom na mesto Celje. Privoščili
smo si zaslužen počitek z malico. Po
končani malici smo krenili nazaj proti Domu na Svetini in s tem se je naše
druženje končalo.
V dneh od ponedeljka, 13. 9., do srede, 15. 9. 2021, so imeli dijaki drugih
letnikov I. gimnazije v Celju del učnega programa izvedenega na Domu na
Svetini. Za spoznavanje vasi Svetina in
okolice so se vodilni obrnili na Turistično
društvo Štore.
TD Štore je k sodelovanju povabilo
naše planinsko društvo Železar Štore
in organizirali smo triurno predstavitev
vasi Svetina. K sodelovanju smo povabili poznavalko kraja Svetina in njene
zgodovine, domačinko gospo Betko
Vrbovšek.
Program je potekal tako, da smo se
omenjene dllni zbrali ob 10. uri pred
Domom na Svetini. Tu so nas čakale
profesorice z dijaki. Podali smo se v vas
Svetina, kjer nas je pred cerkvijo Marije Snežne čakala naša vodička Betka
Vrbovšek. Predstavila nam je zgodovino
cerkve Marije Snežne, njeno zunanjost,
za tem pa nas je popeljala tudi v not32

ranjost cerkve in nam povedala veliko
o zgodovini vasi Svetina. Za tem nas je
popeljala do cerkve sv. Križa in nam razložila zgodovino cerkve in samega Križa. Po končanem ogledu obeh cerkva
smo se sprehodili do pokopališča na

V veselje nam je bilo, da smo lahko dijakom in njihovim profesoricam popestrili
del njihovega učnega načrta. Za dijake
in njihove profesorice smo se trudili Betka Vrbovšek, Peter Doberšek, Betka in
Valter Jelen.
Valter Jelen
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Kolesarski klub
Pocinkovalnica Celje
občine Štore Marko Plank in osvojil absolutno drugo mesto.
Pred njim je končal le italijanski tekmovalec, ki pa ni vplival na
razplet državnega prvenstva in tako je Marko dosegel naslov
državnega prvaka v vzponih. To je njegov že peti zaporedni
naslov.
Poleg dveh naslovov državnega prvaka so člani kluba dosegli
tudi ogromno ostalih izvrstnih rezultatov na različnih kolesarskih prireditvah: maratonu Bike Festival Celje, maratonu Franja, na vzponih na Krvavec, Kal, Areh, Roglo, Lisco, Šmohor,
Vršič in še dosti drugih rezultatov.

Letošnje poletje nam je namenilo obilico lepih sončnih dni, ki
smo jih lahko izkoristili za različne oblike športne rekreacije. V
klubu smo nadaljevali s kolesarskimi rundami, predvsem pa
smo bili veseli, da so mnogi organizatorji letos uspeli organizirati kolesarske dirke kljub številnim birokratskim omejitvam.
Udeležili smo se vseh treh amaterskih državnih prvenstev
(DP) za cestno kolesarjenje. Tekmovalci so po pravilniku nacionalne panožne športne zveze razdeljeni v različne starostne
kategorije (5-letna obdobja), prvi v vsaki kategoriji pa postane
državni prvak v disciplini za enoletno obdobje, do naslednje
izvedbe DP. Prav tako ima tudi privilegij nošenja kolesarskega
dresa z državnim grbom.

V oktobru člane kluba čaka še Svetovno amatersko prvenstvo v Sarajevu. Tekmovali bodo lahko v dveh disciplinah,
kronometru ter cestni dirki. Navkljub dejstvu, da se za ta dogodek pripravlja ogromno amaterskih kolesarjev širom sveta, pa imamo dobre možnosti za uspeh tudi v našem klubu.
Zmagovalci kategorij imajo privilegij nositi kolesarski dres z
mavrično zastavo, ki je v kolesarskem svetu eden izmed najbolj prestižnih simbolov.
Dnevi so vse krajši, temperature pa vse nižje, zato se tudi kolesarjenje na prostem počasi zaključuje. Člani kluba se v zimskem obdobju največ poslužujemo kolesarjenja na sobnem
kolesu ter pohodništva. Več o tem pa v naslednjem javljanju.
Marko Plank, predsednik kluba

Najprej je bilo v juniju v Kopru organizirano DP v kronometru,
disciplina, kjer se vozi posamično. Na ravninski progi je drugi
absolutni čas izmed vseh tekmovalcev dosegel naš član Andrej Guček, na njegovo smolo pa je bil pred njim prav tekmovalec iz njegove kategorije, tako da je sedaj državni podprvak
v kronometru. Poleg njega so tudi trije drugi člani osvojili stopničke v svojih kategorijah.
Par dni kasneje je bilo na sporedu v Ljubljani DP v cestni vožnji. Na teh dirkah štartajo vsi tekmovalci hkrati, zaradi nepredvidljivosti dogodkov pa so te dirke vedno napete. Lahko
se namreč zgodi pobeg manjše skupine kolesarjev ali skupinski padec, a o zmagovalcu vseeno po navadi odloča ciljni
šprint. Letos se je v zaključku dirke odlično znašel naš član
Tadej Sedar, končal kot tretji absolutno in postal državni prvak
v cestni vožnji. Izvrstno formo je dva tedna kasneje potrdil
tudi na najtežjem maratonu v Sloveniji, maratonu Alpe, kjer je
slavil absolutno zmago ter tudi postavil rekord proge.
V avgustu pa je bilo v Ilirski Bistrici organizirano DP v vzponih.
Od štarta do cilja je bilo potrebno premagati 800 višinskih
metrov, kar je približno toliko kot dvakrat iz Štor na Svetino.
Na dirki je z dobro formo nastopal član kluba ter tudi občan
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Poletje v ŠKD Straža

Poletni meseci so v našem društvu vedno zanimivi, polni druženj in dogodivščin.
V začetku poletja smo za otroke organizirali tečaj gorskega
kolesarstva. Otroci so pridobili veliko novega znanja in spretnosti. Na igrišču so se učili tehnik in trikov, nato pa so se polni
adrenalina in poguma podali na gozdne poti, korenine… Seveda tudi manjših padcev in odrgnin ni manjkalo.
13. avgusta naše društvo organizira tradicionalni Maksov pohod na Resevno. Tudi to leto smo se podali v lepem številu
proti vrhu. Po pohodu je sledilo še prijetno druženje v Stražki.
Moški del društva je pridno nadaljeval z deli v letni kuhinji pri
naši hiški. Poskrbeli bodo, da bodo peki in kuharice v prihodnje pod varno streho, ko bodo pripravljali kaj za pod zob ob
raznih druženjih in prireditvah.
Zadnji dan počitnic smo izvedli našo priljubljeno prireditev
Slovo poletju in kino pod zvezdami, kjer otroške igre in smeha ni manjkalo.
V začetku septembra smo izpeljali težko pričakovan občni
zbor društva. Člani se ga vedno radi udeležimo, preletimo
dogodke iz preteklega leta in se ob tem spomnimo, koliko
lepih trenutkov preživimo skupaj. Največji čar našega društva
je ravno to, da združuje tako naše najmlajše člane, kot tudi
vse nas, malo starejše.
Upamo, da nam bo jesen omogočila, da nadaljujemo naše
delo, druženje, pohodništvo in ostale aktivnosti.
Maja Gajšek
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Slovo od poletja
V petek, 27. avgusta, je bilo na vasi zelo živahno. Tako kot vsako leto smo tudi letos v ŠKD Straža pripravili dogodek »Slovo
od poletja« s kinom pod zvezdami.
Na igrišču se je zbralo veliko otrok. Najmlajši so se igrali na igralih, risali s kredami in se igrali še veliko drugih zabavnih in malo
tudi smešnih iger. Malo starejši pa smo ob igrah z žogo, rolanju in vožnji s kolesi prav tako prijetno dočakali prve zvezde na
nebu. Takrat smo spekli pokovko in se zbrali v Stražki za ogled risanega filma. Ob risanki smo se zabavali, predvsem najmlajši.
Preostanek večera smo preživeli ob druženju na igrišču in opazovanju zvezd.
Sara Gajšek

Poletni konjeniški tabor
Konjeniško društvo je v mesecu avgustu organiziralo že tretji dvodnevni tabor
za otroke. Udeležilo se ga je 17 otrok,

dve animatorki in člani društva. Za organizacijo tabora sta ponovno v večini
poskrbela Cvetka in Vanči. Čeprav je
tabor trajal samo od petka do sobote,
je za nas organizatorje to velika odgovornost. Največja skrb je, da se komu
od otrok kaj ne zgodi in da jih v soboto
vrnemo staršem nepoškodovane in zadovoljne. Vreme nam je dobro služilo,
zdravje tudi in čas je minil, kot bi mignil.
Preživeli smo ga polni veselja, radosti,
igranja ter zabave. Otroci so uživali v
ježi konj ter vožnji z gigom. Posebno
doživetje pa je bilo zvečer ob tabornem
ognju in ob živi glasbi konjeniškega ansambla. To je bil poseben večer tudi za
člane društva, ki so uživali ob razigranosti mladeži. Menim, da je za otroke
takšen tabor dobra zadeva, saj preživijo
vikend brez telefona, uživajo v naravi, v
družbi konj ter dobrih ljudi. Zahvalil bi se
donatorjem in vsem, ki so pripomogli,

da nam je druženje uspelo in če bo vse
tako kot mora biti, se naslednje leto v
taboru zopet vidimo.
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Anika Tovornik je takole opisala doživetje v taboru:
Zelo mi je bilo všeč druženje in spoznavanje konj z mlajšimi prijatelji ter
ustvarjanje na temo konji. Rada bi pohvalila »kuharice«, ker smo zelo dobro
jedli. Zvečer smo se ogreli ob tabornem ognju. Ob njem smo si spekli vsak
svojo koruzo, posebej so bile dobre
penice. Zanimivo je bilo doživeti spanec v šotoru, sploh ker nas je predsednik Leon strašil, da nas bo obiskal
medved. Noč je hitro minila, saj smo
se počutili zelo varno ob nočni straži
članov društva.

Jutro smo začeli ob dobrem zajtrku.
Spoznavali smo konje: imeli smo jih
priložnost božati, krtačiti, jezditi in se
voziti na vozu. Rada sem ustvarjala.
Naredili smo si konje in jih uporabili
v konjski dirki, prav tako smo si naredili kavbojske rutice in postali pravi
kompolski kavbojci. Čas je hitro minil.
Odšli smo veseli domov polni lepih in
nepozabnih spominov.
Leon Reberšak
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Tek na Svetino 2021
Iz srca se zahvaljujemo vsem tekačem! Velik poklon za
vašo podporo.
V TD Štore se zavedamo, da bi bila prireditev brez podpore in pomoči prijateljev, ki nas razumejo, težko izvedljiva, zato
se Iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam na kakršenkoli način
pomagali.
Tudi v naslednjem letu ste vabljeni na naš in vaš tek na Svetino!
Turistično društvo Štore
Člani Turističnega društva Štore smo letos z veseljem zaradi
nepredvidljive situacije z virusom, pa tudi s strahom, pričakovali tek na Svetino. Kljub temu je v soboto, 11. 9., posijalo
sonce. Na tretjo izvedbo teka se je prijavilo 21 tekačev, 10
žensk in 11 moških.
Sedaj že poznana in preizkušena trasa letos ni postregla z novim rekordom, kljub vsemu pa so prvi trije uvrščeni v moški in
ženski kategoriji dosegli zelo dobre čase.
V ženski kategoriji so slavile:
- 1. mesto: Nadja Senica / Štore / 55:27,93
- 2. mesto: Tatjana Grajžl / Prožinska vas / 56:58,08
- 3. mesto: Jana Petelinšek / DMSBZT Celje / 1:05:22,53
Pri moških je bil vrstni red na zmagovalnih stopničkah naslednji:
- 1. mesto: Rafko Zupanc / ŠD Radost / 47:13,80
- 2. mesto: Jernej Rupnik / Poljčane / 48:44,96
- 3. mesto: Milan Roškar / Kicar / 49:48,35
Izpostaviti velja tudi najstarejšo tekačico Marinko Krašovic, ki
šteje 73 let, najmlajši tekač in drugi v skupnem seštevku, Jernej Rupnik, pa je star le 17 let.
Veseli smo, da se na naš tek vračajo udeleženci prvih dveh tekov. Zato namen teka na Svetino ostaja enak – uživati v naravi
in poteh, ki jih ponujajo naši kraji, ter premagati samega sebe.
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Strelci invalidi, državni prvaki
Epidemija COVID-19 je posegla na vsa
področja življenja in ohromila vse aktivnosti. Kljub vsem ukrepom in omejitvam
smo se ob upoštevanju PCT pogojev
organizirali po svojih možnostih. Na strelišču smo upoštevali varnostne ukrepe
tako, da smo se razdelili v dve skupini.
Prva skupina je trenirala ob sredah od
18. ure naprej. Druga skupina je trenirala
ob petkih v dveh časovnih terminih. Prvi
termin je bil ob 17. uri, drugi termin ob
19. uri. S tem smo zagotovili kvaliteten
trening, kar se je izkazalo na državnem
prvenstvu invalidov, ki je bilo 18. 9. 2021
v Ljubljani.
Na strelišču imamo 8 strelskih mest,
vendar smo uporabljali le 4 strelska mesta in s tem naredili varnostno razdaljo.

Naši člani invalidi različnih invalidskih kategorij so iz bližnjih in oddaljenih krajev
celjske regije, vendar so člani strelskega
društva Kovinar-Štore.
Na državnem prvenstvu za invalide so
dosegli naslednje rezultate:
SERIJSKA PUŠKA-ŽENSKE SH2
Vesna Novak, 2. mesto paraplegiki
Vesna Inkret, .3. mesto multipla skleroza
Patricija Turner, 4. mesto multipla skleroza
SERIJSKA PUŠKA-MOŠKI SH2
Marjan Podgrajšek, 3. mesto multipla
skleroza
Matic Glinšek, 4. mesto multipla skleroza
Branko Očko, 14. mesto multipla skleroza

Janko Škrnički, 15. mesto multipla skleroza
SERIJSKA PUŠKA-MOŠKI NACIONAL
Silvo Lubej, 6. mesto nacional
Martin Leskovar, 8. mesto nacional
Jože Lipar, 9. mesto nacional
EKIPNO 1. MESTO V SESTAVI :
Marjan Podgrajšek
Vesna Inkret
Matic Glinšek
EKIPNO 2. MESTO V SESTAVI:
Silvo Lubej
Martin Leskovar
Jože Lipar
Iskrene čestitke za dosežene izredne rezultate.
Vlado Bogdanović
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Ob prazniku slovenskega športa
Ob prazniku slovenskega športa, ki je
bil 23. 9. 2021, je Društvo upokojencev
Štore v Štorah organiziralo srečanje z
Društvom upokojencev Slavko Šlander
iz Celja.
Tekmovali smo v kegljanju s kroglo na
vrvici. Po izenačeni borbi smo, tako pri
ženskah kot pri moških, zmagali domačini DU Štore. Po končanem tekmovanju
smo posedeli, pokramljali ob kozarčku
žlahtnega in dobrotah, obujali spomine
in z optimizmom pogledali naprej.
Vladimir Jerovšek

Delo Prostovoljnega gasilskega
društva Štore v razrahljanih pogojih
ukrepov NIJZ
V tem času smo dobili s strani Gasilske zveze navodila in zadolžitve glede delovanja društva izven področja intervencij in
pomoči občanov, ki smo jih vseskozi v primeru požara in nesreč izvajali v imenu varovanja človekovih življenj, premoženja
in lepote narave.
V gasilskem društvu smo se orientirali tudi na ostale nenavadne situacije, ki nas prevevajo v tem času. Veliko smo se povezovali z občani, jim svetovali in dali potrebne usmeritve.

Potrebno je poudariti, da smo veliko pozornost namenili posodabljanju opreme in nabavi manjkajoče opreme, ki je garancija
za učinkovite intervencije. Tu naj omenimo izobraževanje operativne enote, ki se je številčno okrepila in strokovno nadgradila
svoja znanja. Veliko časa smo namenili pripravi na nabavo novega tehničnega vozila 16/15. Poveljnik in operativni gasilci so
dodobra pregledali in predlagali tehnične karakteristike vozila
za naročilo. Skupaj z občinsko upravo smo dorekli financiranje
in upamo na skorajšnjo dobavo.
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Izvenpožarne aktivnosti so potekale
na državnem tekmovanju, ki so se ga
udeležile naše starejše članice, ki so
med 29 ekipami osvojile 10. mesto, za
kar jim čestitamo. Prav tako smo pripravili društveno vajo. Izvedli smo jo na
objektu stare telovadnice na Lipi. Vajo
so spremljali predsednik GZ CELJE ter
občinski poveljnik. Dodelili so nam odlično oceno tako za izvedbo kakor tudi
za udeležbo novih članov in članic. Tako
smo potrdili našo pripravljenost na resne intervencije.
V tem obdobju so praznovali naši vidni
člani štirideset, petdeset in sedemdeset
let, vsem lahko še enkrat čestitamo. Na
žalost smo izgubili tudi dolgoletnega
člana, ki je vodil arhiv društva.

Učinkovito požarno varnost in strokoven razvoj gasilstva v občini Štore zagotavlja vsekakor načrtovana tehnična opremljenost, sodelovanje g. župana, Občinskega sveta občine Štore
in vseh tistih, ki moralno in materialno pomagajo društvu. Bogata gasilska preteklost delovanja gasilstva v Štorah ima zagotovilo v obstoju in napredovanju samo v podmladku. Zato
vabimo mlade in najmlajše, da se nam pridružijo in pridobijo
znanja in vrednote, ki so na drugih področjih pozabljene.
NA POMOČ!
Jaroslav Grajžl

Spoštovani člani invalidi
MDDI CELJE!
Bolezni vsled okužb se nikakor nočejo posloviti. Še vedno moramo paziti nase in upoštevati navodila pristojnih služb. Vse te
ukrepe upoštevamo tudi v pisarni društva.
Vesela sem, da nam je uspelo izpeljati zbor članov. Lepo število se nas je zbralo in še na ta način bi se rada zahvalila vsem
vam, spoštovani člani, ki ste pripomogli k izvedbi programov in
vsem, ki ste se dejavnosti udeležili.
Verjamem in si želim sodelovanja še naprej. Mozaik našega
dela tvorimo vsi, ki cenimo sočloveka, vsi, ki nam je mar, vsi, ki
smo pripravljeni ponuditi roko upanja v lepši jutri...
Veliko ovir, veliko trnovih poti smo skupaj prehodili in verjamem,
da bo tudi v bodoče tako.

Medse vabimo še
vedno invalide z
odločbo ZPIZ ali
drugimi ustreznimi
potrdili.
Dejavnosti potekajo okrnjeno, zato prosim, da se sami pozanimate pri poverjenikih ali nas po telefonu pokličete.
Po svojih močeh se bomo s pomočjo poverjenikov trudili še
naprej. Želim vam vse lepo in se veselim srečanja z vami, vsem
poverjenikom pa se iskreno zahvaljujem za srčnost in vso pomoč.
Bodite zdravi...
Dragica Mirnik
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Konjenica in blagoslov konj

Tradicija v konjeniškem društvu je priprava konjenice v začetku
meseca oktobra. Vremenska napoved ni bila najboljša, vendar
se konjeniki ne damo.
Po jutranjem okrepčilu smo krenili po konjem prijaznih poteh
po obronkih Kompol.
Čeprav so bili naši želodčki polni, nam je na poti Ivankina potica še kako šla v slast. Hvala Ivanki in Srečku.
Posebnost konjenice je bila vprega našega predsednika. Prvič
se je podal na vožnjo s svojimi konji in vozom. Naša najmlajša
članica Nika pa je bila prvič na konju kot samostojna udeleženka pohoda.

Sol je nujno potrebna za naše življenje. Obvaruje pred pokvarjenostjo, daje okus vsaki hrani.
Ponuditi kruh in sol je bila starodavna navada, znamenje
gostoljubnosti, dobrodošlica gostom. Kruh in sol bomo ponudili konjem.
Blagoslovili bomo te vaše živali. Prosili Boga za njihovo in vaše
zdravje, za pravo sožitje, da bi upoštevali njihovo konjsko naravo in da ne bi mi pozabili na naše človeško naravo, da bi bili
tako v pravem sožitju in tako, kot nas je Bog želel vsakega v
svojem pravem redu: konja in človeka, vsakega velikega na
svojem področju in v medsebojni povezanosti in zvesti pomoči.
Pri blagoslovu konj so se nam pridružili naši prijatelji sosednjega društva Kozjanski furmani. Tokrat brez konjev, vendar smo
zelo hvaležni za njihovo podporo.
Sledil je nagovor župana, g. Mirana Jurkoška, in predsednika
Leona Reberšaka.
Druženje je popestril društveni ansambel in seveda kuhinja našega Marjana.
Se vidimo prihodnje leto na že šestindvajseti štorski konjenici!
Cvetka Šuster

Blagoslov konj je opravil župnik Miha Herman. Nagovoril nas
je:
Dragi konjeniki, dragi vsi, ki ste se udeležili blagoslova konj.
Danes vreme ni naklonjeno temu, da bi se v prazničnem
vzdušju dalj časa zadržali in občudovali konje, nam vsem lepe,
močne in pridne živali, vam, kot rejcem, pa še posebej ljube.
Danes nas je manj, a ni pomembno število, mi smo tukaj s
srcem. Vztrajni se niste ustrašili. Kdor ima voljo, jo izvrši kljub
slabim pogojem.
Najprej bomo blagoslovili kruh in sol. Dali ju bomo konjem.
Kruh, naša vsakdanja hrana, brez njega skoraj ne moremo živeti. V kruhu je ljubezen, je moč, je prihodnost.
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Rudijevih 75 let igranja
na harmoniko
Ko pa sem po radiu zaslišal Avsenika, sem staršem omenil
željo po klavirski harmoniki, pa sta mi jo leta 1956 tudi kupila.
Tako kot pri frajtonerici sem se tudi pri tej harmoniki učil posnemati melodije s poslušanjem radia. Še isto leto je Jože Knez
ustanovil Kompolski kvintet in bil sem njihov harmonikaš. Želja
po svojem kvintetu se mi je uresničila, ko sem dve leti za tem
ustanovil kvintet Rudija Močnika z Martinom, Ivanom, Marjanom in Antonom. Igrali smo na veselicah in v Šentjurju na gasilski veselici, sta k nam pristopila dva z radia in nas povabila na
radio Šmarje pri Jelšah, kjer smo bili dolgo časa njihovi gostje.
Nekaj dni za tem pa smo dobili vabilo tudi od RTV Ljubljana,
na katerega pa se nismo odzvali. Povem vam, da mi ni na eni
ali drugi harmoniki nihče pokazal nobenih prijemov, not pa itak
ne poznam.
Čez leto dni sem odšel k vojakom - za 3 leta v mornarico in
seveda s harmoniko. V Puli in Pločah, kjer sem služil vojsko,
sem veliko igral tudi na njihovih svatbah. Leta 1962 sem se
vrnil domov in takrat se je v muziki marsikaj spremenilo. S tremi
ali štirimi muzikanti smo ob sobotah imeli redne špile. Ja, veliko
dogajanja je bilo v tistih časih. Srečal sem se tudi s Slavkom
Avsenikom, ko smo se z izletniki iz Ema ustavili Pri Joževcu.

Legenda igranja na harmoniko, lahko rečemo RUDIJU MOČNIKU iz Kompol. Med starejšimi občani Štor in tudi širše ni nikogar, ki ne bi poznal tega nadarjenega harmonikaša. 75 let
raztegovati meh in pri tem biti tako uspešen kot samouk je
redkost. Takole mi je zaupal delček svoje glasbene poti.
»Pisalo se je leto 1946, ko sem šel v prvi razred osnovne šole v
takratnem Sv. Lovrencu. Stara mama Cilka pa me je pred tem
vprašala, kaj si za ta dan želim, bicikel ali harmoniko. Seveda
sem bil za harmoniko, saj sem velikokrat slišal igrati Brezenška,
ko sem hodil v Laško vas k stari mami. In res, ko sem prvi dan
pouka prišel domov, me je na mizi pričakala harmonika – frajtonerica. V tistih časih niti pomislil nisem na glasbeno šolo, ampak sem se moral sam znajti. Oče je lepo pel in Na planincah je
bila prva pesem, pri kateri sem za spremljavo očetu iskal prave
»knofe« na moji harmoniki. In tako se je nadaljevalo: kjerkoli se
je okoli nas prepevalo, sem bil zraven in se lovil po tipkah. Še
isto leto sem šel s harmoniko na prvo ohcet. In tako je šlo naprej kar nekaj časa. Pri hiši smo dobili prvi radio, ki mi je omogočil, da sem poizkušal posnemati zaigrano. Pri dvanajstih letih
sem že lahko igral ob nedeljah na radiu Šmarje pri Jelšah. Z
Vrhovskim Anzekom, ki je igral na klarinet, sva se kmalu ujela,
in večkrat me je vzel s seboj na kakšno ohcet.
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Slavko mi je dal v roke harmoniko, s katero je nastopal po celem svetu, saj je videl, kako jo gledam. Skupaj sva zaigrala in
ne morem povedati, koliko je meni to pomenilo.
Redno sem igral in nastopal s folklorno skupino Kompole po
vsej Štajerski. Igral sem tudi na izletih Društva upokojencev,
pomagal pri zasedbi Veseli jahači, sedaj pa igram s Stanetom
in Marjanom pri Ta pravih.
To, kar sem povedal, je samo delček. Mimogrede naj povem
še to, da v celjski regiji ni gasilskega doma, kjer ne bi igral na
njihovih veselicah in da v Celju ni restavracije ali hotela, kjer ne

bi slišali igrati Rudija Močnika. Na ohcetih pa sem igral v toliko
krajih, da se vseh težko spomnim.
Je pa nekaj: ko nekaj delaš s srcem in dušo, to ni težko in ti je
lahko le v veliko veselje.«
Zanimivo mi je bilo prisluhniti preprostim Rudijevim besedam
in verjamem, da bo tako tudi vsem bralcem tega prispevka.
Ko Rudija povprašam po ljubezni do deklet, zamahne z roko
in pravi, da za to bi si morala vzeti več časa in da mogoče se
slišiva kdaj drugič.
Ivanka Tofant

43

Z ANIM IVOST I

Evropska komisija vabi:
Konferenca o prihodnosti Evrope
Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča
oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa je Evropejcem
omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je
maja letos, potekala bo pa do junija 2022. Skupno predsedstvo
(Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število
ljudi vseh starosti, spolov in prepričanj, iz vseh družbenih okolij,
še posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraževalne in kulturne ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.
Kako se lahko vključite?
✔ Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na
kakršnokoli temo o prihodnosti Evrope
- Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa
računalnik avtomatično prevede v izbran EU jezik.
- Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel konference.

-

Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke, ki
se dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost Evrope.
Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o prihodnosti Evrope, ki določa standarde za
spoštljivo vseevropsko razpravo.

✔ Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih udeleženci podali na dogodku
-

Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT informacijske točke v šestih slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami?
Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevala k omizjem z evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k oblikovanju
zaključkov konference.

✔ Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje

Več na spletu:

✔ Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope

-

Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem konference.

futureu.europa.eu (spletna platforma konference o prihodnosti Evrope)

-

✔ Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti
Evrope

slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

-

europedirect.si (informacijske točke EUROPE DIRECT)

-

-
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Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali
prek spleta: pogovor, debata, srečanje…

Tina Radaković,
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
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Ulice v Štorah:
Pod Gorico
Ulica Pod Gorico v Štorah se prične ob
glavni cesti Štore-Svetina za nekdanjo
tovarno Šamotna Štore, kjer se konča
ulica Cesta na Svetino in se zavije levo
ob glavni cesti preko mostu potoka Toplica. Je manjša ulica z razpršenimi hišami po gričevnatem svetu.
Ulica je dobila ime po zaselku in krajevnem imenu Gorica, ki se dviga na levem
bregu reke Voglajne kot del Voglajnskega gričevja. Ime Gorica se prvič omenja v
letu 1403/04, ko se omenja v urbarju polovična kmetija »an der Goriczen«. Zaselek se omenja leta 1412 kot Goricz, leta
1464 pa Na gorici. Ime zaselka spominja
na vinogradniško dejavnost; zaselki z
enakim imenom se v okolici Celja pojavljajo že v srednjem veku pri Kaplji vasi v
Savinjski dolini, Šentjungartu, pri Laškem
gradu, pri Brestanici in pri Pirešici na območju Žalca. Ime Gorica se pojavlja tudi
na Franciscejskem katastru iz leta 1825,
ki obenem pokaže, da je bilo površje Gorice prekrito z vinogradi in sadovnjaki.
Ime Gorica spada med starejša in pogosta krajevna in ledinska imena, ki pomenijo nižje vzpetine z nadmorsko višino
med 100 in 300 metrov z vinogradniško

Zemljevid ulica Pod Gorico v Štorah
ali sadjarsko kmetijsko dejavnostjo. Na
Voglajnsko-Sotelskem pomeni ime »gorica« vinograd, vinsko gorico, skrajšano
tudi »gorca« ali »v gori«. V času med
obema vojnama je bilo področje Gorice
priljubljena točka zimskih športnih navdušencev, ki so tekmovali v smučanju,
teku na smučeh in sankanju. Leta 1940
je štorsko športno društvo SK Štore priredilo smučarski dogodek Smuk z Gorice.
Matej Ocvirk

Pogled na Gorico nad Kompolami. Foto: Matej Ocvirk

Viri in literatura:
SI_AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko 1825.
Katastrska občina Sveti Lovrenc pod Prožinom.
Ocvirk, Matej: Društva in društveno življenje na
območju Občine Štore do 2. svetovne vojne. Celje:
Osrednja knjižnica Celje, 2018, str. 26.
Sore, Anton: Ledinska in krajevna imena v Savinjsko-Sotelski Sloveniji. Geografski vestnik, 1993, let.
65, str. 94 in 107.
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Grozdje

Ker je oktober čas za trgatev, sem vam
želela ponuditi nekaj zanimivosti in zdravilnih lastnosti grozdja. Kot vemo vsi, iz
grozdja pridelujemo vino, ki je nepogrešljivo v naših kleteh in na mizah predvsem
ob posebnih priložnostih. V tem prispevku pa bo predstavljeno grozdje kot zakladnica vitaminov in mineralov.
Poleg vitamina B in C grozdje vsebuje
veliko kalcija, kalija, fosforja, magnezija
ter veliko antioksidantov. Zaradi slednjih
grozdje zmanjšuje možnost pojava ra-
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kavih obolenj in krepi imunski sistem
našega organizma. Pomaga odpravljati
črevesne težave in težave s sečili, blagodejno vpliva na srce in ožilje, pripomore k
močnim zobem, kostem in sklepom ter
je odlična hrana za naše možgane.
Največ hranljivih in koristnih sestavin za
organizem se skriva v grozdnih peškah,
ki vsebujejo magnezij in kalcij, ki pripomore k bolj čvrstim kostem, sklepom in
močnejšim mišicam, ter v lupini, ki vse-

buje antioksidante. Iz groznih pešk pridobivamo tudi grozdno olje, ki vsebuje
veliko nenasičenih maščobnih kislin, te
pa pomagajo ohranjati zdravo raven holesterola. Grozdje zdravilno deluje tudi
na vašo kožo, saj deluje kot njeno naravno varovalo, pripomore tudi k boljši
cirkulaciji in ohranja njeno elastičnost,
vlažnost ter mehkobo.
Grozdje je sicer odlično za dobro prebavo, čiste sečne poti, zmogljivo srce in
zdravo ožilje, proti odvečni telesni maščobi, previsoki vsebnosti holesterola in
trigliceridov v krvi, rakavemu razraščanju
tkiva, vnetjem in okužbam ter splošni
umski in fizični preobremenjenosti telesa. Spada med z antioksidanti najbolj
založene vrste hrane, ki nam pomaga
prebroditi oksidacijske strese vseh vrst.
Zato ga v sezoni vključimo v vsakodnevni jedilnik in ga jemo tudi kot samostojni
obrok. Odlično je za zajtrk, saj nam odpre in razširi dan. Pomembno in predvsem priporočljivo pa je, da je grozdje
neškropljeno. Take so samorodne vrste,
kot so šmarnica bela, kvinton, jurka, izabela, saj teh vrst ni potrebno škropiti.
Tako bi lahko povzeli zdravilnost grozdja,
ki vsebuje veliko resveratrola (antioksidant) v sedmih točkah:
1. Pomaga pri hujšanju, in sicer na
dva načina: tako, da zmanjša spo-
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KAKO PRIPRAVIMO SOK
IZ GROZDJA – JURKE
Grozdje temeljito operite. Nato
odstranite vse gnile in zelene jagode, preostale, tiste najlepše, pa
osmukajte s pecljev in jih dajte v
lonec. Dno lonca naj pokriva voda
(1-2 cm). Previdno, da grozdje ne zavre, saj se le tako ohranijo najboljše
stvari, da se grozdje samo pasterizira. Svetujemo vam, da imate v loncu
kuharski termometer, ki mora kazati 85–95 stopinj Celzija. Dodajajte
sladkor in žlico ali dve citronske kisline po okusu in mešajte. Jurka se
kuha od 10 do največ 25 minut.

3.

4.

5.

posledično pred kožnim rakom.
6. Zmanjšuje tveganje za diabetes:
tako, da za do 10% zniža glukozo v
krvi.
7. Podaljša življenje: grozdje zmanjša
vnetja v telesu in potencialno zmanjšuje tveganje za povšan krvni tlak in
sladkor, trebušno maščobo in povečane trigliceride. Resveratrol pa potencialno aktivira gen dolgoživosti.
Grozdje je med najstarejšim sadjem, ki
ga je človek načrtno začel gojiti. Poleg
vina se iz grozdja izdelujejo sok, marmelada, rozine in drugi izdelki.
Besedilo in foto: Rosvita Jager

Zdaj je čas za naslednji korak: vsebino zmešajte s paličnim mešalnikom.
Pripravite in očistite steklenice. Te
morajo biti skupaj z zamaški prej v
pečici, segrete na vsaj 100 stopinj
Celzija, da se uničijo vse bakterije.
Sok naj se malenkost ohladi, a ne
preveč. Nujno ga je precediti skozi
cedilo. Ostanki jurke na cedilu se
lahko brez slabe vesti uporabijo še
za slastno marmelado. Preden sok
konča v steklenicah, ga precedimo
še drugič skozi čim tanjše cedilo ali
krpo. Steklenice dobro zaprite in jih
pokrijte z odejo. Ohlajanje lahko
traja tudi več kot 24 ur.
Pa na zdravje!

MOJE LETO
Potiho se noč je spustila,
v duši ugaša nemir.
Prikradla jesen se med listje,
poletje odhaja z vsem.
A kaj bi jokala za soncem,
a kaj, če poletja več ni.
V jeseni bom našla užitek,
v zimi pa snega sledi.
Se pomlad naseli mi v vene
in srce mi zopet vzdrhti...
Pa spet je tu moje poletje
in zopet po morju diši.
Kaj res, da bo leto naokoli,
ni mar mi zares,
nihče mi ne vzame strasti.

Foto: Rosvita Jager

2.

sobnost celice za absorbcijo maščob, in tako, da pomaga pri razgradnji maščob.
Ščiti srce in ožilje: izboljša prožnost
žil, kar pomaga tudi znižati krvni tlak,
flavonoidi pa preprečujejo oksidacijo
LDL holesterola.
Ščiti možgane: pomaga uničiti možganom škodljive spojine in proste
radikale, ki jih povezujejo z Alzheimerjem.
Izboljša zmogljivost možganov:
izboljša prekrvavljenost možganov
za do 200% in izboljša njihovo odzivnost.
Ščiti pred kožnim rakom: ščiti našo
kožo pred škodljivimi UVB žarki in

Avtor: Rosvita Jager
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Peka bučnega zavitka
V poletni delavnici smo se odločili, da naredimo sladek bučkin zavitek, saj so letos buče dobro obrodile.
Pri pripravi bučnega zavitka so se stanovalci razdelili v dve
skupini. Ena skupina je pripravila nadev iz naribanih bučk in
skute, druga skupina pa je pripravila vlečeno testo. Ko je bil
nadev pripravljen ter testo na tanko razvlečeno kar čez tri
mize, so skupaj dokončali zavitek.
Stanovalci so lepo sodelovali med seboj in se pri delu dopolnjevali ter med pripravo obujali spomine na to, kako so
»štrudelj« pripravljali doma.
Snežana Kuraj, del. ter.
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Poletje in jesen v
naši župniji
ni, predanosti in medsebojni izročitvi za
trajno, »dokler naju smrt ne loči«.
Šolsko in veroučno leto smo začeli v
upanju, da se bomo letos srečevali v
živo. 11. septembra smo s sveto mašo
začeli novo obdobje poglabljanja znanja
in vere. Že kmalu se je izkazalo, da so
okužbe še med nami in se večkrat zgodi, da ostane posamezen razred v karanteni. Na srečo hujših težav v našem
okolju nismo imeli. Tako upamo tudi za
jesenske in zimske mesece.

Poletje je že daleč za nami. Bilo je lepo
in bogato. Ukrepi v zvezi epidemijo in
strah novih okužb so se v toplih mesecih umaknili v ozadje, čeprav se jih nismo povsem rešili. Dajali so ton našemu
druženju, slovesnostim in praznovanju.
Slovesnost birme smo prav zaradi tega
razdelili v dva dela. Pripravili smo jo za
mladostnike 9. razreda iz župnij Teharje
in Sv. Lovrenc, ki so jeseni že stopili v
srednjo šolo. Bilo je lepo duhovno dogajanje za 19 mladih kristjanov, zakrament pa jim je podelil upokojeni nadškof
dr. Anton Stres. Za njihove vrstnike, ki
so tedaj zaključevali 8. razred, pa smo
slavje prestavili na jesen. Prav v tem
času se pospešeno pripravljamo in bi
radi pripravili ustrezno vzdušje v srcih
otrok in staršev.

preprostim pristopom nas je navdušil in
ustvaril sproščeno in prijetno vzdušje.
Procesija z lučkami in petje lepih Marijinih pesmi je odmevalo v poletni večer...
Lepo jesen smo začeli z nekaj porokami. Tudi korona ne more ustaviti ljubezni
in preprečiti poročnega obreda in slavja,
če ga zaročenca želita potrditi z zakramentom sv. zakona. Ga sicer lahko
malo omeji ali prikroji, bistvo pa ostaja,
saj to ni v številu svatov, noblesi prisotnih in kvaliteti glasbe, ampak v ljubez-

Župnijo Teharje je obiskal novi celjski
škof, dr. Maksimilijan Matjaž. Za ta obisk
je bil lep razlog: že v prejšnji številki sem
pisal, da smo postavili nov oltar v župnijski cerkvi sv. Martina. Trajne, kamnite
oltarje posvetimo in jih v polnosti izročimo v osebno rabo, saj nam v bogoslužju predstavlja Jezusa Kristusa, “vogalni
kamen” Cerkve (prim. Ef 2, 20). To dejanje je pridržano le škofu in ga redko
doživimo. V nedeljo, 19. 9. (prav na 22.
obletnico Slomškove beatifikacije), smo
imeli pomenljivo slovesnost: g. škof je v
daritveni oltar vstavil relikvije bl. Antona
Martina Slomška in bl. Alojzija Grozdeta, oltar pa mazilil in posvetil. V pridigi
nas je spomnil, da sta oltar in ambon
– poleg tabernaklja in krstnega kamna,

Pomemben dogodek za župnijo je vsako leto obhajanje godu sv. Ane in sv.
Joahima ob koncu meseca julija. V tej
starodavni in lepo obnovljeni cerkvi se
radi zbiramo domačini, pa tudi romarji od drugod. Seveda je njihovo število
manjše kot nekdaj, a poskrbimo, da je
vredno priti. Letos smo povabili v god
zavetnikov, 26. 7., poznanega duhovnika Martina Goloba. S svojo karizmo in
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srce vsake cerkve – predstavljata srčiko
skrivnosti naše vere! Božja beseda, ki
se nam deli na ambonu, in sveta evharistija, ki se dogaja na oltarju, sta utelešena božja bližina in največji božji dar
svojemu ljudstvu. Zato je potrebno, da
se jima s takšno ljubeznijo posvečamo –
tako pri načrtovanju, izdelavi, kakor tudi
pri posvečenju! Povzemam misli g. škofa Maksimilijana: Na oltarju prepoznamo
tri podobe:
- Oltar nam je kot MIZA: spominja na
zadnji večerjo – skrivnost velikega
četrtka; spominja pa tudi na naše
vsakdanje mize, kjer se hranimo –
Kristus se nam daje v hrano našega
življenja. Na to mizo odložimo svoje
darove, ki smo jih prinesli, na njej
sprejemamo duhovne darove, še
več, Kristusa samega v sveti evharistiji.
- Oltar nas spominja na KRSTNI KAMEN: Obred posvetitve posnema
krst novega kristjana - škof zanj
uporabi sveta olja in ga po koncu
molitev prekrije z belim prtom. Kakor je za bogoslužne daritve potreben oltar, je za našo notranjo daritev
potrebno srce, skrita soba, v kateri
opravljamo svoje krstno – krščansko poslanstvo – svojo duhovniško
službo.
- Oltar nam predstavlja Kristusa, ki
je dal in se daje za nas! Spominja
na SKALO GOLGOTE in KAMEN
GROBA – vstopa v naše človeškost
kot Jagnje, ki se daruje in sprejema
naše življenje, da ga daruje Očetu!
Sledil je pomenljiv obred, ki ga redko
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vidimo: škof je v oltar vložil relikvije bl.
Antona Martina Slomška in bl. Alojzija
Grozdeta, oltar mazilil s sveto krizmo,
na oltarju pa na petih mestih prižgali kadila in ga tako slovesno izročili v trajno
bogoslužno rabo.

IDEJNA IN DUHOVNA
IZHODIŠČA ZA
NAČRTOVANJE OLTARJA
Idejno je novo ureditev prezbiterija
zasnovala arh. Darja Prašnikar Cerar.
Pripravila je načrte za oltar, ambon in
sedeže za duhovnike bogoslužne sodelavce.
Svoje ideje nam je tudi razložila in jih
kratko povzemam:
Zasnova daritvene mize upošteva tako

funkcionalnost kot simbolno vrednost.
Oblikovana je kot monolit, izdelana je
iz kamna v svetli barvi, ki se sklada z že
obstoječo opremo v cerkvi.
Monolit je zmehčan z zgornjo ploščo
daritvene mize, sestavljene iz treh marmornatih plošč (3 cm), ki jih med seboj
sicer ločuje senčna fuga v zlati barvi, a
so hkrati vendarle povezane v celoto. S
tem oltarna miza kot »središče zahvaljevanja, ki se opravlja po evharistiji in so
nanj usmerjeni tudi drugi cerkveni obredi« (CD 81, 96).
Kot osrednji oblikovni poudarek je pod
tremi marmornatimi ploščami zasno-
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van pas iz zlate medenine (ščetkana
obdelava), kjer so nanizani številni ožji
in širši leseni elementi. Les kot simbol
minljivosti spominja na bližnje gozdove,
kjer so se končala življenja premnogih.
Leseni kosi so položeni na zlato linijo,
ki gre okrog in okrog mize - kot simbol
večnosti, neminljivosti. … V zlatem delu
je NAPIS »JAZ SEM ŽIVI KRUH«, v lesu
so zapisane Balantičeve besede " Ti
življenje si, svoboda, mir".
Zakaj Balantič? Justin Stanovnik, ki je
bil zaprt v taborišču Bukovžlak, se spominja, da so bile Balantičeve poezije V
ognju groze plapolam, ki jih je našel v
nahrbtniku v kleti taborišča, veliko dragocenejše kot košček slanega vojaškega peciva - kljub veliki lakoti, ki so
jo trpeli. Tako so vsi njegovi popoldnevi do odhoda na prostost minevali ob
prebiranju Balantičeve poezije. Kasneje
je Stanovnik za Balantiča zapisal: "Dve
podobi peljeta pesnika k Smrti, ki je Ljubezen, ki je Bog: svetloba in ogenj. Ti
dve podobi kliče pesnik vedno pogosteje, kot prvini videnja in očiščevanja.
A, še enkrat, sredi vsega je darovanje.
Vse resnično teče v znamenju darovanja: človeška ljubezen, kristološka daritev v obredu katoliške maše ..." (NSZ
1992, št. 7).

Hvaležen sem arhitektki za njene ideje
in izdelane načrte, prav tako Kamnoseštvu Mužina iz Sela pri Ajdovščini, ki
je odlično izdelalo oltar in ambon, ter
našemu domačemu mizarju Franciju
Dobrajcu za natančno izdelavo vseh
lesenih delov. Veliko zahvalo izrekam
vsem dobrotnikom in darovalcem, ki so
omogočili, da smo te lepe ideje lahko
uresničili. Naj vam Bog povrne s svojimi darovi. Zahvaljujem se tudi g. škofu Maksimilijanu Matjažu, duhovnemu

pomočniku Stanku Gajšku in vsem
bogoslužnim sodelavcem, ki s so svojo
prisotnostjo in sodelovanjem tako lepo
obhajali slovesnost posvetitve.
Naj to veliko delo res trajno združuje z
Bogom in ljudmi med seboj v molitvi in
sožitju dolga stoletja.

Miha Herman, župnik
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20 let Aktiva žena Kompole

20 let je minilo, odkar so v podružnični šoli Kompole pognale korenine aktiva žena. Tistega prvega dne se prav dobro
spominjam: sedele smo v prvem razredu in se pogovarjale,
kako bi naj ta aktiv zaživel. Vem, da so se nam iz Štor že
takrat pridružile Vlasta, Silva in Marica Belakova. Začele smo
pri izmenjavi receptov in izkušenj. In tako se je nadaljevalo
kar nekaj časa, dokler nismo pričele praznovati rojstnih dni.
Danes se vidi, da smo imele veliko srečo, da smo za predsednico izbrale Marico Vešligaj, za blagajničarko pa Anico Lubej, ki sta bili vedno pripravljeni postoriti kaj za nas, da smo
se imele prijetno. Takratni župan Franc Jazbec nam je uredil
prostore v »zeleni hiši«, kot smo jo poimenovale, dobile smo
miniaturno kuhinjo in če smo iskrene, ni nikoli prav zaživela.
Vedno se je prineslo kaj od doma in nismo si vzele časa, da bi
tu kaj pripravile. Preveč smo si imele za povedat. Kmalu smo
se tako povezale, da smo si zaupale stvari, ki so nas včasih
nasmejale, včasih pa tudi priklicale kakšno solzo.

V prvih letih smo se odločale za sprehode, včasih krajše,
včasih pa smo jo mahnile peš tudi proti Šentjanžu. Bili so
nepozabni trenutki, za nas in za tiste, ki so praznovale visoke
okrogle obletnice. Sčasoma so se naše vrste zmanjšale, a
prišle so novinke, ki smo jih kmalu pridobile na našo stran.
Anica Pertinač je kasneje prevzela blagajno, pa tudi Cvetka
Žnidar je prispevala velik delež, da so bila naša srečanja tako
prijetna. Mogoče bi izpostavila velika projekta, ko je imela Silva Perčič zlato poroko, in seveda tudi takrat, ko sta Marica
in Mirko dahnila svoj drugi da. V tistih veselih trenutkih smo
lahko bile z njimi in razmišljale, ali bomo tudi me imele nekoč
takšno praznovanje.
Za vsem tem pa je potrebno, da je nekdo, ki vleče voz, ki je
včasih kar težak, čeprav se to navzven ne vidi. In ta voz je
vseskozi vozila Marica, za kar smo ji neizmerno hvaležne.
Naj končam in rečem velika hvala Marici z željo, da se bomo
še naprej dobivale pod njenim vodstvom v zeleni hiši.
Ivanka Tofant

50 let v složnosti in ljubezni
»Ljubezen potrebuje čas in prostor, vse drugo je nepotrebno. Čas je potreben za pogovor, za nežnost, za skupne načrte, za medsebojno razumevanje in spoštovanje, za
gledanje eden drugemu v oči in za ustvarjanje skupnosti.«
(Papež Frančišek)
Izrek bi lahko potrdila tudi Danica in Franci Maček, ki sta 10.
julija praznovala 50 let zakona. Petdeset let skupnega življenja pomeni biti zmožen imeti rad, spoštovati, sočustvovati,
podpirati in predvsem biti srečen s svojim življenjskim sopotnikom.
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Spoznala sta se l. 1969 v Laškem na prireditvi Pivo in cvetje,
čez dve leti pa sta se želela na tej prireditvi tudi poročiti na
tako imenovani »kmečki ohceti«, vendar jima je usoda to preprečila. A poroka je vseeno bila, in to 10. julija 1971, teden dni
pred prireditvijo. Prav zato jima je kraj Laško posebej pri srcu.
Častitljiva skupna leta so jima prinesla mnogo lepega, pa tudi
kdaj malo manj prijetnega, kot je to vedno v življenju. V slogi
sta premagala dobro in slabo.
Danica in Franci sta življenje podarila tudi dvema sinovoma,
Robertu in Mateju, zdaj pa ju že nekaj časa razveseljujeta dva
vnuka in vnukinja, ki jima je bila tokrat poročna priča.

oktober 2021

Ker sta ljubitelja narave, sta si svoj dom ustvarila na Svetini.
Prav zaradi čudovite okolice in razgleda na prekrasne griče in
gozdove sta si želela proslaviti ponovno potrditev zakona na
Domu na Svetini.
Hvaležna sta županu Miranu Jurkošku za častitljivo opravljen
poročni obred in za vse ostalo, kar sodi poleg.
Vsem, ki so se udeležili slavja, se zahvaljujeta, ker so radost
in veselje ob tem dogodku delili z njima.
Kaj si želita?
Biti zdrava, srečna, obdana z dragimi ljudmi, še naprej skupaj
zreti v naravne lepote ter živeti v miru, složnosti in ljubezni!
Rosvita Jager

V življenju iščemo srečo,
notranji mir, radost,
hvaležnost……
Smo večni iskalci vrednot v svojem življenju. Le zakaj jih iščemo, ko so vendarle prisotne v nas ves čas? Le izraziti jih
moramo, jih udejanjati v odnosih vsak trenutek. Smo večni
učenci na poti svojega življenja.
Pa vendarle nam življenje ponuja veliko priložnosti, predvsem
pa se lahko vsak izrazi in pokaže svoje vrednote in skrite
potenciale v programih Društva upokojencev Štore in v programu Starejši za starejše.
Kje vse se lahko srečamo? V prostorih društva vsak torek
ob 17. uri vam ponujamo možnost kreativnega izražanja: miselne igre, aktiv žena, ročna dela, klekljanje….Svoje izdelke
smo tudi v letošnjem letu razstavljali na klekljarskem festivalu
v Preboldu in na Polzeli na razstavi Pokrajinske zveze Celje.
Hvala našim rokodelcem in ustvarjalkam ročnih del, saj smo
prejeli priznanje. Tako se glas našega društva širi tudi izven
občinskih mejah. Ob sredah imamo plesne vaje in tudi športno se lahko krepite pri kegljanju z vrvico ali na balinanju. Ko
bo ugoden čas, boste lahko prišli na naša zanimiva predavanja, delavnice, zelo veseli bomo vaših idej in pobud. Na izle-

tih pa bomo skupaj odkrivali lepote Slovenije. Kaj še čakate?
PRIDRUŽITE SE NAM.
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Smo prostovoljstvu prijazna občina, prostovoljci se pri udejanjanju svojega poslanstva srečujemo z osamljenimi, žalostnimi, trpečimi posamezniki in pa tudi s prijetnimi dogodki, kot
je bil dogodek 15. septembra v Javorniku pri gospodu
Janezu Gradišniku, Anzeku Slemenšku.
Plesalci z našim harmonikarjem in mentorjema smo zaplesali splet narodnih plesov, saj plešemo tudi po glasbi (pesem
Koroško dekle), ki jo je uglasbil g. Slemenšek. S plesom se
izražamo, sproščamo, krepimo in družimo. Ples je radost, življenje....Plesno-gibalna psihoterapija je primerna za vsakogar,

saj plesno predznanje ali talent nista potrebna. Zapeli smo
tudi nekaj narodnih pesmi, se spominjali lepih dogodkov iz
mladosti, se veliko smejali in ja, to je tako, ko spregovori srce.
Ne iščimo več sreče, notranje radosti in miru, bodimo hvaležni življenju in v Društvu upokojencev vam bomo neizmerno
hvaležni, če boste postali del naše sočutne skupnosti. Skupaj
bomo gradili enotnost v različnosti. Pokličite nas na tel. številko 03/5770-111 ali 070/620-858 ali pa nas obiščite v naših
prostorih vsak torek od 8. do 12. ure.
Ljubica Rožman

Nikoli prestari
Prvi dan v mesecu oktobru je mednarodni dan starejših. Človekova starost predstavlja velik del izkušenj in spominov.
Priznam, da sem pri svojih dvajsetih letih mislila, da so vsi
preko 40 let - stari. In mislila sem si, da se življenje v tistih
poznih letih nekako ustavi, saj je gotovo prepozno, da se kaj
spremeni.
In potem sem se približala svojim 40-im… 50-im… 60-im…
In spoznala sem, da pri svojih dvajsetih nisem imela pojma.
Mogoče sedaj v teh letih živimo neko vsakdanje življenje, verjetno se tudi dobro počutimo. Vendar nikoli nismo prestari,
da kaj spremenimo. Odkrijemo nekaj zanimivega in novega v
sebi. Nismo prestari, da začnemo delati tisto, kar imamo radi,
kar nas veseli. Nikoli nismo prestari, da bi se znova zaljubili ali
našli najboljšega prijatelja.
Nikoli nismo prestari, da bi našli svoj smisel in nikoli nismo
prestari za novo priložnost.
Kajti če ne bomo v tem življenju, kdaj bomo?
Cvetka Šuster
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Poletno potepanje
Mavričnih palčkov

Mavrični palčki smo se na prvi poletni dan podali v novo pustolovščino. Ob 8.30 smo se iz Šentjanža nad Štoram (448 m
n. v.) odpravili proti Domu na Svetini (683 m n. v.). Pot nas je
najprej vodila skozi gozd, kjer smo kljub visokim temperaturam v varnem zavetju visokih dreves brezskrbno premagovali začrtano pot. Brez težav smo prehodili prve kilometre,
saj smo bili polni pričakovanj. Na gozdnih jasah smo nabirali
jagode in se sladkali z njimi.
Iz gozda smo pot nadaljevali po makadamski cesti do kmetije Gorenjak. Brez varne zaščite gozda pred žgočim soncem
smo postali utrujeni in žejni. Na kmetiji sta nas vesela pričakala gospodar in gospodinja. Ob domači malici in soku smo
si nabrali novih moči za naslednje podvige. Na kmetiji nikoli
ne zmanjka dela in vsakršna pomoč je dobrodošla, zato smo
se odločili prijeti grablje v roke in pomagati grabiti pokošeno travo v kopice. Ob tem smo se zelo zabavali in smejali.
Gospodinja nam je prinesla velike vreče, ki smo jih napolnili
s travo, jih zavezali in se z njimi spuščali po hribu. Šlo je kot
raketa. Nekaterim otrokom pa je bilo bolj všeč skakanje v
kupe sena. Ko smo omagali, smo sedli pred hišo, kjer so nas
postregli s sladoledom. Sledil je ogled kmetije. Najprej smo
se odpravili v hlev. Tam smo si ogledali krave in pujske. Nato
smo odšli v kurnik in si ogledali piščančke, kokoši (bele, rjave,
grahaste…), petelina, gosi, race, purane in še kaj, na bližnjem
travniku pa sta nas pozdravila osel Muri in oslica Špela.

Ta sta bila zelo vesela našega obiska.
Po kosilu smo se odpravili naprej. Sedaj smo bili že počasnejši in del poti po travniku je bil zaradi vročine kar težaven. V
varnem zavetju gozda je šlo lažje in hitreje. Po dobri uri hoje
smo ob 16.15 prispeli na cilj, Na igralih ob Domu na Svetini
smo počakali do 17. ure na prihod staršev. Navdušeni smo
hiteli razlagati, kaj vse smo videli in doživeli in tako se ja zaključila naša pustolovščina.
Danijela Bertoncelj in Ana Kupec
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Uvajanje v Vrtcu Lipa Štore

V Vrtec Lipa Štore je septembra v skupino Rumeni palček
prispelo 14 novih, najmlajših palčkov. Vsi so najprej s seboj
pripeljali svoje očke ali mamice, da so jim razkazali svojo igralnico in se z njimi igrali. Skupaj smo raziskovali nove igrače
in spoznavali nove prijatelje. Naši pogumni otroci so že po
enem tednu uvajanja svoje starše puščali kar pred vrati igralnice, saj so se pri nas počutili dobro in varno. Sedaj, po treh
tednih, v vrtcu tudi vsi otroci že spijo, čez dan pa že s prijatelji
zganjajo norčije, včasih še malo pojokajo, predvsem pa se
veliko smejijo in veselijo. Veliko pojemo in plešemo, obiskali

smo telovadnico in bili smo že na našem prvem sprehodu,
ki mu bodo sledili še mnogi. Rumeni palčki so nam obljubili,
da bodo celo leto poslušni, radovedni, pikico nagajivi, da se
bomo lahko vsi skupaj veliko novega naučili.
Mojca Rumpf in Anja Regoršek

Pojemo, plešemo in se igramo
Začetek obiskovanja vrtca je za nekatere otroke prva daljša
ločitev od staršev. Otroci se srečajo z osebami, ki jih še ne
poznajo, seznanijo se z novimi prostori vrtca in ritmom življenja v skupini. Nekateri otroci z ločitvijo od staršev nimajo
večjih težav, spet drugi pa za prilagajanje na novo okolje in
osebe potrebujejo več časa. Strokovne delavke vrtca se trudimo, da bi bila ta izkušnja za vse otroke pozitivna. Zaradi
tega namenimo tudi več časa spoznavanju in petju otroških
pesmic, prosti igri, prebiranju otroških knjig, plesu in bivanju
na prostem, kjer se otroci še bolj sprostijo. Mesec september
nas je razveselil s toplim, skoraj vročim vremenom, ki smo ga
Vijolični palčki izkoristili za bivanje na prostem.
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Vzgojiteljice želimo otrokom in staršem čim bolj približati branje in prebiranje otroških knjig, pa tudi predstaviti branje kot
vir informacij. V letošnjem šolskem letu smo vse strokovne
delavke enote Kompole na hodniku uredile Knjižnico Vijoličnih
in Mavričnih palčkov. Starši nam že prinašajo otroške knjige,
ki jih doma ne potrebujejo več, v naši knjižnici pa so na voljo
za izposojo.
Karmen G. Žgank in Urška Krašovec

Nastop otrok Vrtca Lipa Štore ob
otvoritvi igral v Žlajfi
Ob otvoritvi igral, ki je bila izvedena v sredo, 22. 9. 2021, kjer
sta spregovorila župan občine Štore, gospod Miran Jurkošek, in predstavnik Zavarovalnice Triglav so delček pridali tudi
otroci Vrtca Lipa Štore skupaj z mentoricama Katjo Krevh in
Mihaelo Jelenc ter zapeli tri skladbice ob spremljavi citer.
Da so igrala varna in kvalitetna, so otroci po nastopu preverili
tudi sami in bili nad njimi navdušeni.
Katja Krevh

Občina Štore je prostor za druženje v Žlajfi obogatila z novimi otroškimi igrali. Ob sofinanciranju Zavarovalnice Triglav so
tako omogočili možnost kvalitetnega in aktivnega preživljanja
prostega časa naših otrok.
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Prvošolci OŠ Štore
uspešno zakorakali v šolsko leto
2021/22

Prvi šolski dan v 1. a

Kuža Pazi na obisku

Pohod na Sv. Ano
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Prvi šolski dan v 1. b
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Prvošolci prvič v
šolski knjižnici

17. septembra, na dan zlatih knjig, vsako leto pričnemo z
novim bralnim letom in seveda tudi sodelovanjem za bralno
značko. Zato so v petek prvošolčki prvič stopili skozi vrata šolske knjižnice. Otroci so tako spoznali pravila vedenja
v knjižnici, kako se spoštljivo ravna s knjigo, kako so knjige
postavljene in kako si knjigo izposodijo.
V okviru Društva Bralna značka Slovenije so ob začetku
novega bralnega leta v dar so prejeli knjigo Miroslava Košu-

te z naslovom Ponikalnice (Uganke z rimo in soljo). Dogovorili smo se, da bodo vsi sodelovali pri bralni znački. Prav
tako so dobili vsak svojo izkaznico, ki jo bodo ilustrirali. Prvo
srečanje je bilo zabavno in poučno. Upam, da bodo postali
obiski knjižnice in druženja s knjigo stalnica v življenju naših
prvošolcev, saj že star pregovor pravi, da je branje najboljše
učenje.
Barbara Štimulak

Kulturni dan Rastem s knjigo
mladino, kako se učenci vpišejo v knjižnico in kako si lahko s
knjigomatom sami izposojajo in vračajo gradivo.
V Muzeju novejše zgodovine je sledil je voden ogled stalne
razstave Živeti v Celju.
Polni novih spoznanj smo se iz Celja odpravili proti šoli.
V okviru projekta bodo vsi sedmošolci v mesecu novembru
v dar prejeli knjigo Vinka Möderndorferja z naslovom Jaz
sem Andrej.
Barbara Štimulak

V sredo, 15. 9. 2021, so imeli učenci 7. razreda kulturni dan
v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo, katerega
glavna cilja sta promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev
mladinskega leposlovja ter spodbujanje motivacije za branje
pri šolarjih in njihovega obiskovanja knjižnic.
Ob 7.40 uri smo se zbrali pred šolo in se napotili proti železniški postaji Štore, od koder smo se z vlakom odpeljali v Celje. Obiskali smo Osrednjo knjižnico Celje, kjer nas je sprejela
knjižničarka, gospa Mojca. Predstavila nam je knjižnico, gradivo, ki ga imajo, kako je razporejeno na oddelku za otroke in
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Kulturni potep
po Dolenjski

V torek, 28. 9. 2021, smo devetošolci skupaj s tremi učitelji
odšli na kulturni potep po Dolenjski. Zjutraj smo se zbrali pred
šolo, vzeli malico ter kosilo in odšli na avtobus. Vožnja je bila
tokrat še posebej udobna, saj smo se vozili s čisto novim
avtobusom.
Po približno uri in desetih minutah vožnje smo prišli na prvo
lokacijo našega izleta. To je bil grad Bogenšperk. Sledil je voden ogled gradu, kjer smo svoje znanje o Janezu Vajkardu
Valvasorju še nekoliko dopolnili in nadgradili. Bili smo tudi v
poročni dvorani, kjer si lahko zaljubljenci obljubijo večno zvestobo. Po končanem ogledu smo v bližini gradu pojedli malico in se odpravili nazaj na avtobus.
Pot smo nadaljevali na Muljavo, kjer so nas prvič v dnevu
pobožali sončni žarki in vso turobno vreme je skupaj z meglo
kmalu izginilo. Ob prihodu na Jurčičevo domačijo je sledil
ogled njegove rojstne hiše, po ogledu pa smo imeli kosilo.
Po kosilu smo se razvajali na soncu, se pogovarjali, hecali,
zabavali in veliko smejali.
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Preostal nam je še samo en ogled, in sicer ogled Trubarjeve
domačije. Po domačiji nas je popeljal g. Andrej, ki nam je
povedal veliko o Primožu Trubarju. Ker ravno zdaj obravnavamo v šoli reformacijo in pomen Primoža Trubarja, smo lahko
precej snovi, ki smo jo obravnavali v šoli, slišali še enkrat ter si
tako znanje dopolnili in še bolj utrdili. Ko je bilo konec ogleda,
smo si lahko privoščili kepico (ali dve) sladoleda.
Kot vemo, je vsega lepega enkrat konec. Tako se je tudi ta
dan približeval h koncu, a do takrat nas je ločila še uro in pol
dolga vožnja do šole. Na avtobusu je bilo vzdušje ves čas
odlično, veliko se je pelo, plesalo (na avtobusnih sedežih se
razume), bolj mirni pa so si čas krajšali s klepetom. Med potjo
smo se ustavili tudi na Trojanah, kjer smo si lahko privoščili sveže trojanske krofe. Po tridesetih minutah smo prišli do
šole, kjer so nas čakali starši. Tako se je zaključil naš kulturni
dan. Skupaj smo preživeli lep in poučen dan.

Živa Zimšek, 9. b
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Občina Štore, Društvo vinogradnikov in kletarjev Polič Štore,

Kmetija Kroflič in ŠKD Rudar Pečovje

VABIJO
NA
MARTINOVANJE,
ki bo v četrtek, 11. 11. 2021,
od 15. ure dalje

pred trgovskim centrom Mercator na Lipi,
kjer boste lahko degustirali mlado vino.

VLJUDNO 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

OKTOBER
PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR, TURISTIČNO
POHOD
DRUŠTVO ŠTORE in OŠ ŠTORE

OKTOBER

ALMINI DNEVI NA
SVETINI

Mojca, Valter, Damica

PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE

OKTOBER

DRUŠTVENI
PROSTORI

Roman, Milan

DRUŽENJE

BREZPLAČANA POTOPISNA
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE
PREDAVANJA

ČETRTEK –
VINOGRADNIŠTVO
SOBOTA
21. 10. - 23. 10. GLAVAČ (STRAŽA)
2021 ob 18. uri

BREZPLAČEN VODEN OGLED
PO RAZSTAVI CELJSKI
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE
GROFJE in CELEIA - MESTO
POD MESTOM

NEDELJA
24. 10. 2021
ob 10. uri

turisti@vstorah.si
KNEŽJI DVOR CELJE Emil 070 899 152,
Mojca 051 605 414

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE NOČ ČAROVNIC

NEDELJA
31. 10. 2021
ob 16.00

PARKIRIŠČE
PRED KNJIŽNICO,
UDARNIŠKA 10

turisti@vstorah.si
Emil 070 899 152,
Mojca 051 605 414

NOVEMBER

ČEMŠENIŠKA
PLANINA

Betka

ČETRTEK
11. 11. 2021
od 15.00 dalje

PRED MERCATOR
CENTROM NA LIPI

Stane Ferenčak
041 903 567

PEČOVJETROBNI DOL

Leonida Cmok Kačičnik
041 353 404

turisti@vstorah.si
Emil 070 899 152,
Mojca 051 605 414

NOVEMBER

PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE

POHOD

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN MARTINOVANJE –
KLETARJEV POLIČ ŠTORE
STOJNICA NA LIPI

DECEMBER

ŠPORTNO KULTURNO
DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE
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BARBARIN POHOD

SOBOTA
4. 12. 2021
ob 8. uri

K O L E D AR DOGODKO V

oktober 2021

V O B ČI NI ŠT OR E 20 2 1
KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE MIKLAVŽEVANJE

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE

IZDELAVA PRAZNIČNIH
VOŠČILNIC IN OKRASKOV

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE PRIŽIG ADVENTNIH SVEČK

PONEDELJEK
6. 12. 2021

PO OBČINI ŠTORE

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak 031 228 276

DECEMBER

PROSTORI TD
ŠTORE

turisti@vstorah.si
Emil 070 899 152,
Mojca 051 605 414

28. 11. – 19. 12.
GARAŽE PRI
2021
NADVOZU
(adventne nedelje)

turisti@vstorah.si
Emil 070 899 152,
Mojca 051 605 414

OBČINA ŠTORE, ŠKD RUDAR
PRAVLJIČNE ŠTORE –
DECEMBER
PEČOVJE, ŠD KOVINAR ŠTORE
BOŽIČKOVANJE NA PROSTEM
IN TD ŠTORE

IGRIŠČE NA LIPI

Občina Štore 03/780 38 44
obcina@store.si

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE,
ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO
BOŽIČNI DOGODEK V LAŠKI
»OSTI JAREJ« IN KUD
VASI
FOLKLORNA SKUPINA
KOMPOLE

DECEMBER

LAŠKA VAS
»PRI JOKU«

turisti@vstorah.si
Emil 070 899 152,
Mojca 051 605 414

DECEMBER

DRUŠTVENI
PROSTORI POHOD Z
Roman, Brigita, Danica
LUČKAMI OŠ 1. do
3. razred

NEDELJA
26. 12. 2021

TEHARJE

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak 031 228 276

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN ŽEGNANJE VIN V ŠENTJANŽU, PONEDELJEK
KLETARJEV POLIČ ŠTORE
SVETA MAŠA
27. 12. 2021

CERKEV SV. JANEZA

Stane Ferenčak
041 903 567

SREDA
PIHALNI ORKESTER ŠTORSKIH TRADICIONALNI BOŽIČNO29. 12. 2021
ŽELEZARJEV ŠTORE
NOVOLETNI KONCERT Z GOSTI
ob 18. uri

KULTURNI DOM
ŠTORE

Občina Štore
03/780 38 44
obcina@store.si

PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZAR ŠTORE

DRUŽENJE

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE ŽEGNANJE KONJ

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE

SILVESTRSKI POHOD NA
SREBOTNIK

PETEK
31. 12. 2021
opoldan

turisti@vstorah.si
ZBOR V PROSTORIH
Emil 070 899 152,
TD, UDARNIŠKA 10
Mojca 051 605 414

Organizator si pridržuje pravico do sprememb oz. odpovedi prireditve.
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