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Obvestilo o reorganizaciji v šoli
in vrtcu

V začetku lanskega šolskega leta, torej v septembru 
in oktobru 2012, smo na podlagi spremljave prisotno-
sti prijavljenih učencev v oddelkih PB skupine morali 
združiti, in sicer zaradi premajhnega števila prisotnih 
učencev, ki ste jih starši prijavili v OPB. 

Podobno se je zgodilo septembra in oktobra 2013, 
torej v začetku šolskega leta 2013/14. Od skupaj 46 
prijavljenih učencev iz 3., 4. in 5. razreda je podaljša-
no bivanje obiskovalo tako malo otrok, da smo sku-
pini OPB III in IV po jesenskih počitnicah združili. S 
tem se je zmanjšalo število ur izvajanja podaljšanega 
bivanja. Posledično je bil zaradi tega uveden postopek 
ugotavljanja presežnih delavcev, ki je imel za posledi-
co odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razlo-
ga učiteljici Marti Ogrizek.

Zaradi bolezni učitelja za glasbeno umetnost, 
Aleksandra Šijanca, je bila odpovedana prireditev V 
pričakovanju ..., ki smo jo nameravali izpeljati 20. 12. 
2013. Od 14. 1. 2014 do vrnitve na delo učitelja Ale-
ksandra bo glasbeno umetnost poučevala in vodila 
OPZ ter MPZ Sarah Jane Robinson.

Po skoraj 38 letih dela na delovnem mestu vzgo-
jiteljice v vrtcu Selce se je upokojila spoštovana ga. 
Julijana Bračič. Na njeno delovno mesto, torej na de-
lovno mesto vzgojiteljice vrtca v Selcah, je bila preme-
ščena vzgojiteljica Jelka Lešnik. Vzgojiteljica Julijana 
je opravljala tudi delo vodje vrtca pri OŠ Voličina, od 
začetka januarja 2014 je vodja vrtca vzgojiteljica Klav-
dija Žabčič.

Ravnatelj

(Z)nova Pepelka

V torek, 17. 12. 2013, so nas v Voličini obiskali 
člani dramskega krožka Škofijske gimnazije Anto-
na Martina Slomška Maribor in nam dan popestrili 
s predstavo (Z)nova Pepelka. Predstava je nastala na 
osnovi filma Ever After in so jo dijaki z mentorico, 
prof. Vlasto Praprotnik na čelu, pripravili kot preplet 
drame in filma. Sestavljena je bila torej iz igranih odr-

skih prizorov in iz prizorov, ki so jih posneli v okolici 
Škofijske gimnazije, ter jih predvajali na platnu. 

Ko se je predstava začela se je na platnu izpisal 
naslov (Z)NOVA PEPELKA. Predstava je govorila o 
Danielle de Barbarac oz. Pepelki. Ko je bila majhna, 
ji je umrla mati. Nato je oče domov pripeljal novo 
ženo. Naslednji dan je umrl. Danielina mačeha je bila 
zlobna in Danielle ji je morala služiti. Princ Francije, 
Henry, si je moral v petih dneh najti nevesto. Danielle 
se je pretvarjala, da je grofica, njuno prijateljstvo pa 
se je vse bolj zapletalo in kmalu je bilo nekaj več. Na 
plesu, ki ga je priredil Henrijev oče, je Danielle Hen-
ryju povedala, kdo je v resnici. To je sicer poskušala že 
večkrat, vendar je ni želel poslušati. Na plesu pa jo je 
po razkritju resnice, kar pustil. Pepelka je na plesu iz-
gubila čeveljček in Henry ji ga kasneje vrne. Nastopal 
je tudi Leonardo da Vinci, ki je postal dvorni slikar in 
je Henrya prepričal, da se vrne k Danielle. Na koncu 
sta se Danielle in princ poročila, mačeha pa je postala 
služkinja. 

Predstava je bila pripravljena v okviru 200-letnice 
bratov Grimm, ki poteka letos. V igri so poleg drugih 
»škofijcev« sodelovale tudi naše bivše učenke: Urška 
Fekonja, Saška Kurnik, Špela Peserl, Karin Petko in 
Rebeka Šnofl. V predstavi smo vsi zelo uživali in za-
gotovo si jo bomo zapomnili po izvirnosti in poseb-
nosti. 

Dominik Petko, 7. a

Utrinki s snemanja prizorov 
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Obisk SNG v Mariboru

19. 12. 2013 smo učenci 1. VIO obiskali gledališče 
v Mariboru. Ogledali smo si predstavo Čarovnica Hil-
lary gre v opero.

Hillary je dobila vstopnici za opero. Toda ni ve-
dela, kaj je to opera. K Hillary je prišla čarovnica, ki 
obožuje opero. Naučila jo je vse o operi. Hillary se je 
opera zdela čudna, ker v njej samo pojejo. Skupaj sta 
odšli v opero. Bila ji je zelo všeč. 

Tudi nam je bila predstava všeč.
Lara Hercog, 2. a

Sara Rojs, državna prvakinja,
Nik Mesarec, tretji

V Slovenskih Konjicah je v nedeljo, 21. 1. 2014, 
potekalo državno prvenstvo WKSA Slovenije. Na dr-

žavnem prvenstvu sta bila zelo uspešna tudi učenca 
OŠ Voličina, ki sta včlanjena in pridno vadita v Karate 
klubu WKSA Duplek. V kategoriji karate posamezno 
za deklice od 7. do 9. leta, beli-oranžni pas, je Sara 
Rojs premagala vse vrstnice in postala državna prva-
kinja. V kategoriji karate posamezno za dečke, stare 
10 let, je Nik Mesarec dosegel odlično tretje mesto. 
Sari in Niku iskreno čestitamo za doseženi medalji in 
jima želimo veliko uspeha tudi pri nadaljnji športni 
poti.

Ravnatelj

Alen Preložnik zlat

19. januarja 2014 je 
na mednarodnem tur-
nirju v taekwon-do-ju na 
Nizozemskem, ki je eden 
izmed večjih turnirjev, 
katerega se je udeležilo 
740 tekmovalcev iz 10 
držav, Alen Preložnik 
osvojil 1. mesto v kate-
goriji mladinci do 52 kg. 
Čestitamo.

Petra Cvikl Marušič

Hana pričela kar z zmago

Hana Pivljakovič, ki je letos komaj pričela s tek-
movanjem, si je 18. januarja 2014 priplesala odlično 
1. mesto v kategoriji street solo otroci.

Petra Cvikl Marušič

Sara Rojs Nik Mesarec
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Vzgojiteljica Julijana Bračič se je 
upokojila

Gospa Julijana, dočakali ste zasluženo upoko-
jitev. Kakšni so bili prvi začetki z otroki, vaša prva 
služba?

Moja prva služba je bila pred 38 leti v vrtcu Selce. 
V skupino je bilo vpisanih 13 otrok. Vsakega otroka 
se še posebej spomnim, saj so to bili moji prvi otroci. 
Prvega dne svoje službe sem se zelo veselila, obenem 
pa se mi je porajalo polno vprašanj: ali bom znala biti 
dobra vzgojiteljica, ali me bodo otroci imeli radi, mi 
bodo starši zaupali svoje malčke? Še veliko vprašanj se 
mi je podilo po glavi. Takrat še odgovorov nisem po-
znala, vedela pa sem, da se bom na delovnem mestu 
vzgojiteljice v polni meri trudila, da bo otrokom lepo, 
da bodo varni in ljubljeni. Ker takrat skupina ni bila 
polno zasedena, sem se odpravila na obiske h kraja-
nom, ki so imeli predšolske otroke. Na domu sem jim 
predstavila delo v vrtcu in njegov pomen za otroka. 
Tako se je število otrok začelo hitro povečevati. Leta 
1989 je bilo v skupino vpisanih 31 otrok. Na začetku 
moje službe tudi nisem imela pomočnice, oz. takrat 
imenovane varuhinje v dopoldanskem času. Tako sem 
bila do 11. ure z otroki sama. Takrat je prišla varu-
hinja, ki pa je ob delu z otroki bila zadolžena še za 
vso čiščenje vrtca, košnjo trave in obdelavo vrta. Imeli 
smo tudi vrt, s katerega je kuharica prinesla svežo ze-
lenjavo in nam jo skuhala, iz domačih jabolk pa nam 

spekla jabolčni zavitek. Takrat je bil naš vrtec pravi 
»eko vrtec«, brez eko zastave in brez pisanja nepo-
trebnih poročil. Iz samega življenja v vrtcu je bilo 
razvidno, da smo eko, čeprav se te besede takrat še ni 
uporabljalo. 

Na začetku moje službe je bilo v vrtcu marsikaj 
drugače, spomini na moj začetek pa so zelo zelo lepi. 
Otroci in sodelavke, vsi so bili krasni. Vedno smo bili 
kot velika družina. 

Doživeli ste nešteto lepih trenutkov z otroki v vrt-
cu. Nekaj je tako posebnih, da so se vam zagotovo 
močno vtisnili v spomin ...

Vseh lepih trenutkov se ne da opisati. Pravzaprav 
bi lahko rekla, da je bil vsak dan lep, nekaj posebnega. 
Prav zagotovo je najlepši trenutek ta, ko se otrok sti-
sne k tebi v objem, ko začutiš in ti pove, da te ima rad, 
ko ti to povedo tudi starši, ko po neki opravljeni de-
javnosti z otroki opaziš in začutiš, da ti je uspelo, da so 
zadovoljni otroci, starši in seveda tudi sam. Takih tre-
nutkov ne morem prešteti, saj jih je bilo veliko. Nepo-
zabni trenutki pa so ti, ko po nekaj letih srečaš otroke, 
starejše, morda že odrasle in še ti vedno pokažejo, da 
se te spomnijo, da jim je bilo v vrtcu lepo. Spomnim 
se, da sem prišla v cvetličarno, ki jo je odpirala moja 
bivša varovanka iz vrtca. Poklicala je svoje zaposlene 
in me predstavila, da sem njena »zlata vzgojiteljica«. 
Prav tako se mi je večkrat dogajalo, da sem v šoli sre-
čala učenca ali učenko, ki je bil že skoraj tako velik 
kot jaz, in je še vedno pritekel k meni ter me objel. 
Podobnih trenutkov je še več in jih ne moreš pozabiti, 
saj ti polepšajo dneve.

Ste s katerim »svojim otrokom« ostali v stikih, ga 
večkrat videvate?

Z veliko »mojimi otroki« se pogosto videvam in 
sem tudi ostala v stikih, saj je veliko »mojih nekdanjih 
otrok« bilo sedaj med starši »mojih sedanjih otrok«. 
Večkrat se mi je dogajalo, da sem se staršem novinčk-
ov predstavila, pa so mi le ti dejali, da so tudi sami bili 
pri meni v vrtcu. Rada pa se spomnim mladega fanta, 
ki se je prišel poslovit k meni v vrtec, ko je odhajal na 
služenje vojaškega roka. Prav tako me je presenetilo 
pismo študentke, ki se je pri petih letih s starši odse-
lila iz naših krajev. V pismu mi je opisala, da veliko-
krat sanja o našem vrtcu z željo, da bi se fotografirala 
z mano v igralnici. Seveda je bilo srečanje zanimivo, 
ona je bila skoraj za polovico večja od mene.

Ste domačinka, poznate starše in njihove otroke, 
ki ste jih poučevali v vrtcu. To je verjetno velika pred-
nost ...

Morda je določena prednost, saj me kot domačin-
ko poznajo tudi starši in če imajo dobre izkušnje, si 
veliko lažje pridobiš njihovo zaupanje, s tem pa tudi 
zaupanje otrok. Sicer pa nisem imela nikoli težav s 
pridobivanjem zaupanja, ne s starši in ne z otroki, če 
ob prvem stiku vzpostaviš pravi odnos, če prisluhneš 
staršem in otrokom, če jih sprejmeš takšne kot so, 
predvsem pa če si prijazen in vsi začutijo, da si tam 
zaradi otrok.

Julijana Bračič
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Kaj bi izpostavili pri delu z otroki?
Kljub izobrazbi, ki je zelo potrebna in pomembna, 

je v prvi meri pomembno imeti odprto srce in čut za 
otroka, ki ti ga da narava. Otroke je treba spoštovati, 
jim prisluhniti, jim dati občutek enakovrednosti, po-
membnosti, varnosti in ljubezni. Seveda pa je ob tem 
potrebno otrokom postaviti ustrezne meje. Če vse to 
upoštevamo, pri delu z otroki ne moremo zgrešiti.

Vrabčki vas bodo pogrešali ...
Ne vem, če me bodo pogrešali, saj sem prepriča-

na, da so v skupini dobre vzgojiteljice, ki se, prav tako 
kot sem se jaz, trudijo za dobro otrok in imajo otroke 
rade. Vem pa, da bom jaz pogrešala otroke, pravza-
prav jih pogrešam že zdaj in ne mine dan, da se več-
krat ne bi spomnila nanje.

Kakšen nasvet za starše ...
Pravijo, da je nasvete lahko deliti, težje jih je upo-

števati. Prav zato ne bom svetovala, ampak podala le 
moje razmišljanje, za katero menim, da je zelo po-
membno, da otrok odraste v pozitivno odraslo osebo.

Ne pozabimo, da je družina tista, ki ima najpo-
membnejšo vlogo pri vzgoji otroka. Noben vrtec ali 
šola ne more nadomestiti družine. Za svoje otroke 
lahko največ naredimo, če jim razvijemo pozitivno 
samopodobo, samospoštovanje, spoštovanje drugih, 
vztrajnost, delovne navade in življenjsko trdnost. Vsi 
se moramo zavedati, da otrok posnema naše vedenje, 
naše besede. Otroka imejmo radi takšnega kot je, to 
mu tudi velikokrat povejmo. Ne ponižujmo ga, ne 
norčujmo se iz njegovih dejanj. Otroka pa ne imejmo 
tako radi, da mu v vsem ustrežemo, da ima vsega v 
izobilju, da delamo namesto njega, da prevzemamo 
njegove odgovornosti, da zagovarjamo njegove napa-

ke, da ga ščitimo pred vsemi težavami, saj bomo na 
takšen način naredili »invalida«. 

Imate družino, dolgčas vam zagotovo ne bo. Kaj 
boste počeli kot upokojenka? Vaši hobiji ...

Ne vem, če bom imela čas za vse, kar bi rada poče-
la. Idej je veliko tako, da bom naredila selekcijo. Prav 
gotovo pa bom sedaj imela več časa za tisto, za kar 
mi ga je prej zmanjkalo. Tako bom poskušala več časa 
nameniti družini, svojemu vnučku Nejcu, pa vzgoji 
rožic in vrta. Nadaljevala bom dejavnosti v dramski 
sekciji, rada napišem tudi kakšno zgodbo ali pesem. 
Želim pa poskrbeti tudi za svoje telo in dušo, da mi 
ne bo prehitro zmanjkalo moči. Tako bom ohranjala 
nordijsko hojo, pa telovadbo, razna družabna srečanja 
s prijatelji, branje knjig, obiske raznih kulturnih pri-
reditev, tudi na vse šolske prireditve bom prav gotovo 
prišla. Kaj menite, mi bo ostalo še kaj časa?

Bi na koncu še kaj sami dodali?
Poklic vzgojiteljice je zelo lep, pa tudi naporen, saj 

delo zahteva še marsikaj drugega kot le igro z otroki. 
Če pa delo opravljaš z ljubeznijo in delo sprejmeš kot 
svoj hobi, ti je lahko v službi vsak dan lepo. Delo z 
otroki te ohranja v duši vedno mladega. Vsem želim, 
da bi ob koncu svoje delovne kariere lahko rekli, kot 
rečem jaz: »Srečna sem, da sem opravljala delo vzgoji-
teljice, ni mi žal, da sem izbrala ta poklic.« 

Upokojenci večkrat rečejo, da so polno zasedeni. 
Upamo, da si boste vzeli čas in nas prišli kaj pozdravit. 
Gospa Julijana, želimo vam dosti zadovoljstva v pri-
hodnosti ter predvsem zdravja. Vse dobro še naprej.

Vzgojiteljici je vprašanja postavila
poslovna sekretarka Silva Dokl

Žana Žabčič, 5. a Kaja Hubernik, 5. b
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Bomboni

Bomboni so pisani:
rdeči, rumeni, zeleni in modri.
Skupaj pomešani so najbolj dobri.

Ati pravi, da po bombonih si vesel,
če jih preveč poješ,
pa še debel.

Mami pravi, da če želiš
imeti zobe zdrave,
sladkarije res niso prave.

Jaz pa skrijem se v omari
in poiščem, če so kje bomboni
zame pravi.

Klara Petek, 2. a

Živalski vrt

Bila sem v živalskem vrtu v Zagrebu. Zraven je bila 
moja prijateljica Neli. Videli sva veliko živali. Najbolj 
všeč mi je bila žirafa z dolgim vratom. Lev in levinja 
sta spala v svoji kletki. Bilo mi je zelo všeč in zabavno. 
Imela sem se lepo.

Neja Lašič, 2. a

O zajcu in zlatih copatih

Nekoč pred davnimi časi je v gozdu živel prikupen 
zajček Srečko, ki je nosil čarobne zlate copatke. 

Nekega dne je na gozdni jasi srečal majhno veve-
rico. Vprašal jo je, kaj počne in če ji je kaj dolgčas. 
Veverica mu je odgovorila, da nabira lešnike in da ji 
ni nikoli dolgčas. Nato je iz grmovja pritekla velika 
oranžna lisica in zgrabila zajčka in veveričko. V gob-
cu so se ji zasvetili zlati copati. Veveričko in zajčka je 
v trenutku izpustila, zlate copatke pa odnesla svojim 
mladičem v brlog. 

Zajček Srečko po gozdovih še danes išče svoje co-
pate. Vsako jesen mu jih iz listov sešijejo drevesa. 

Katarina Munda, 3. a

Kdo sta Juri Muri v Afriki in
Pedenjped

Kdo je Pedenjped? Pedenjped je zelo sladkosned. 
Zna sam skrbeti zase. Je zelo pogumen. Če pred vrata 
pride volk, si zakrije oči in reče, mene ni. Je zelo sa-
mostojen fant in zna rešiti vse svoje težave. 

Juri Muri je deček, ki se boji vode. Je pa tako po-
gumen, da z galebom preleti celo morje. V Afriki se 
spoprijatelji z različnimi divjimi živalmi. Z njimi po-
tuje po vroči Afriki. Ko slon izve, da se noče umivati, 
ga poškropi z vodo. Juri Muri zato domov odide ža-
losten. 

Pedenjped in Juri Muri sta pogumneža, ki se rada 
potepata in raziskujeta. Razlikujeta se v tem, da se Pe-
denjped včasih umije, Juri pa se noče. Pedenjped razi-
skuje doma, Juri pa se odpravi raziskovat v Afriko. 

Marko Sernec, 3. a

Juri Muri, Pedenjped in jaz

Juri, jaz in Pedenjped smo si na las podobni. Mi ne 
verjamete? Pa poglejmo.

Vsi smo zelo prebrisani. Pedenjped je prebrisan v 
pesmici Sam. Ves čas razlaga, da naredi vse sam. Na 
koncu se izda, da svečke, ki mu priteče iz nosa, ne 
obriše sam, kar pa že vsi pričakujemo od njega. Juri je 
najbolj prebrisan v tistem delu zgodbe, ko odpotuje v 
Afriko. Tja gre zato, ker se boji vode. Misli, da so črnci 
zato črni, ker se ne umivajo in da se tudi njemu ne bo 
treba. Jaz pa sem prebrisana takrat, ko se z bratcem 
igrava skrivalnice. Skrijem se na tako mesto, za katero 
vem, da tja ne bo nikoli pogledal. No, da vam povem, 
da sem se enkrat skrila v sušilni stroj.

S Pedenjpedom sva si bila enaka, ko je on s črni-
lom risal po zidu. Jaz nisem risala s črnilom, ampak z 
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alkoholnimi flomastri in nisem risala po zidu, ampak 
po parketu, a vseeno so se moji in njegovi starši ze-
looo jezili.

Oooo, pozabila sem vam povedati, kako pa sva bila 
z Jurijem nerodna. On je razbil v pesmi slonu okel, jaz 
pa sem razbila vazo.

Upam, da sem vam dokazala, kako smo si podob-
ni. Zato sta mi knjigi Juri Muri v Afriki in Pedenjped 
bili tako zelo všeč.

Neja Hadžiselimović, 3. a

Vabilo na smejalni dan

Ob smejalnem dnevu v savni,
vas bodo ob dveh nasmejali klovni.
Ob treh ne zamudite smešnega vica
in komu na glavo bo padla potica.
Ob štirih je razstava smešnih pogledov

in najbolj smešnih obedov.
Ob petih v cirkusu bo metanje pic
in ob šestih tekmovanje, kdo pove smešen vic.
Ne zamudite in pridite!

Larisa Roškar, 4. a

Strange man

Yesterday a man died. He was at post office last 
month. There was his job. Police found him in the 
London. One strange man killed him with a gun.

He played table tennis when the strange man went 
in his house. The strange man was under the bed and 
killed him. Then the strange man went home. Deads 
man wife is Jane. She told us that he collected stamps 
and played the guitar. Name of the dead man is Har-
ry.

Manuela Brunčič 7. a

Tone Pavček

Besede za sladkosnede

Predstavila bom pesniško zbirko Besede za sladko-
snede, ki jo je napisal Tone Pavček. Izdana je bila leta 
1991 v Ljubljani  pri založbi Mihelač.

Pesnik je pesmi napisal za tiste, ki so sladkosne-
di besed, ki imajo radi pesmi in so sladkobesedni. V 
knjigi je več poglavij; to so Maček na dopustu, Čenča-
rija, Velesorodniki, Marko na belem konju in Radobese-
dnice. V vsakem poglavju so tematsko različne pesmi, 
npr. v poglavju Velesorodniki pesmi govorijo o družini 
in sorodnikih. V poglavju Marko na belem konju pa o 
dečku Marku. Najdemo pa še veliko drugih pesmi kot 
so Sončna idila, Samo pomislite, Zakaj so breze bele, 
Intervju ...

Moja najljubša pesem je Pesem o zvezdah. Pesem 
je sestavljena iz 5 kitic, ki so po svoji obliki različ-
ne. V njih je svobodni verz. V pesmi najdemo nekaj 
pesniških sredstev, npr. preneseni pomen »krmariti 
k pogrebu«, bližati se smrti, »z nohti lahko srce kdo 
doseže«, človek te lahko zelo prizadene, pa tudi pri-
mero ali komparacijo »Svetloba samo nas druži kot 
zvezde na nebu«. V pesmi zasledimo motiv zvezde. 
Pesem o zvezdah je miselna pesem, govori o človeku 
in življenju. Človek je nekaj posebnega, edinstvenega 
in lepega kot zvezde, ki so prav tako posebne. Ljudje 
so si včasih predaleč in so si odtujeni, včasih pa so 
si preblizu, takrat lahko drug drugega najbolj priza-
denejo. Sporočilo pesmi najdemo v prvi kitici »Vsak 
človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na 
nebu«, to pomeni, da je vsak človek poseben kot zvez-
da na nebu.

Moje mnenje o pesniški zbirki je pozitivno, saj ni-
sem pričakovala, da mi bodo pesmi všeč, ker nikoli 
nisem imela velikega zanimanja za poezijo. 

Martina Ornik, 9. a
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Kaj počnejo Zvezdice?

Za skupino trinajstih zvezdic sta skrbeli Tanja in 
Jelka. Skupaj sta nas popeljali skozi prve mesece tega 
šolskega leta.

Da bi ostali zdravi in razgibani, poskrbimo tako, 
da gremo na sprehod. Ker smo sedaj že veliki, nas na 
sprehodu spremlja krokodil. Telovadimo pa v šolski 
telovadnici. To počnemo vsaki ponedeljek ali vsako 
tretjo sredo v mesecu. 

Učimo se tudi že malo težjih pesmic. Najraje ima-
mo, ko nam Tanja zaigra na klavir.

Zaigrati znamo že tudi igro z lutkami. Te imamo 
zelooooo radi. 

Ko smo se poslovili od jeseni, navadili na rutino 
v vrtcu, je prišel dan, ko smo se morali posloviti od 
Jelke, ki je odšla v Selce. Zamenjala jo je Vesna.

Medtem ko smo čakali na prve snežinke, se spo-
znali z Vesno, učili novih pesmic o dedku Mrazu, nas 
je obiskala Rafaelca, s katero smo praznovali rojstne 
dneve vseh otrok rojenih tega meseca. 

Obiskal nas je tudi božiček, ker smo bili zelo pri-
dni, nam je prinesel VELIKO daril.

S starim letom je Zvezdice zapustil en deček, pri-
družila pa se nam je nova deklica. Sedaj za 4 muške-
tirje in 9 princesk skrbita zvezdi Tanja in Vesna. Še 
vedno pa čakamo na prve snežinke ...

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo polno uspe-
hov v novem letu!
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GALERIJA

Luka Horvat, 5. b Sergeja Hameršak, 5. b

Lara Šrimpf, 2. a Nik Diego Damiš, 2. a

Lucija Mesarec, 3. a Blaž Kurnik, 5. a



PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja

02 720 63 33 
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si

Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919 

Faks: 02/729-26-67

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.
www.kopija-nova.si

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 
Pot v Dobravo 6
2235 Sv. Trojica

GSM: 031 722 618



Zimska idila v Voličini

Osnovna šola Voličina je drugačna. Izdajanje šolskega glasila Šolarček, ki ga izdajamo mesečno neprekinjeno že 15 let, je naša posebnost. V no-
vembru 2013 bomo izdali jubilejno 150. številko. Osnovna šola Voličina je tudi zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev lahko lepa 
in urejena, vendar to ni dovolj. V šoli in vrtcu smo najpomembnejši kakovostni, dobri vzgojitelji in učitelji. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da 
bosta vrtec in šola v Voličini strokovno rastla ter da bosta dobra oz. kakovostna. To bomo dosegli z izboljševanjem pedagoškega procesa in dobrim 
ter korektnim sodelovanjem s starši in z okoljem. Prizadevali si bomo, da nam boste starši zaupali. V sodelovanju s podjetji in vami, starši, se bomo 
še naprej trudili z zbiranjem sredstev v šolskem skladu in izdajanjem Šolarčka. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: 
Nina Kocpek, Karolina Rojko, Sara Toplak, Nina Kmetič, Dominik Petko, Manuela Brunčič, Tina Goznik, Zala Jug in Sara Vogrin, mentorica in le-
ktorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. 
Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, častni občani Občine Lenart 
(Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof, in Bogdan Šavli), vsi sponzorji, Občina Lenart, Zavod Repub-
like Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

tlakovanje, nizke gradnje, trgovina, d.o.o.

www.tlakovanje.com

GSM: 041 359 618

Spodnja Voličina 97k, 2232 Voličina


