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Premiera otroške gledališke
predstave Medvedkovi medenjaki

V četrtek, 11. 2. 2016, smo na OŠ Voličina prvič 
zaigrali našo gledališko predstavo z naslovom Med-
vedkovi medenjaki. 

Zjutraj ob osmih smo se zbrali v naši učilnici in 
imeli obnovitveno vajo predstave. Zelo smo bili ve-
seli, da smo jo lahko prvič zaigrali našim sošolcem in 
prvošolcem. Med gledalci sta bili tudi učiteljici, ki sta 
nas poučevali v prvem, drugem in tretjem razredu, 
Silva Potočnik in Judita Bračko, naša razredničarka 
in gospod ravnatelj. Predstava pripoveduje o približa-
jočem se materinskem dnevu. Ob tej priložnosti so v 
šoli spekli medenjake, izdelali škatlico, v katero so dali 
medenjake in recept za mamice medvedke. 

V predstavi so zaigrali Gaja Homec, Ana Kurnik, 
Tijana Györköš, Ambrož Rukav in Mihael Šnofl.

Tijana Györköš, 4. a

Zaključili smo I. ocenjevalno
obdobje

V I. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2015/2016 
je delo v vrtcu in v šoli potekalo v skladu s sprejetim 
letnim delovnim načrtom. Dva učenca sta se prepisa-

la na OŠ Lenart, zato je ob zaključku ocenjevalnega 
obdobja v šolo vpisanih 237 učencev. Število otrok v 
vrtcu se je povečalo za 5, ob koncu januarja jih vrtec 
obiskuje 82. Po dolgem času se je primerilo, da trije 
učenci šole ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja ne 
dosegajo minimalnih standardov znanja. Skupaj so 
bili ti trije učenci neuspešni pri sedmih predmetih. Vsi 
učenci šole so se v I. ocenjevalnem obdobju učili tuji 
jezik angleščino, vsaj dve uri na teden. V septembru 
smo namreč začeli izvajati neobvezni izbirni predmet 
angleščina, ki ga obiskujejo vsi učenci 1. razreda. Prav 
tako pa imajo učenci 3. razreda dve uri angleščine 
v okviru projekta uvajanje tujega jezika v 3. razred. 
Tudi v tem šolskem letu uvajanje spremlja Zavod RS 
za šolstvo. V decembru sta pri učiteljici Alenki Kuko-
vec zraven razredničarke Simone Čuček in ravnatelja 
pouk spremljali svetovalki mag. Nada Nedeljko ter 
mag. Barbara Lesničar. Sodelovanje s starši je bilo do-
bro. Večina staršev se je v šoli oglasila dvakrat ali več. 
Interesne dejavnosti in dnevi dejavnosti potekajo po 
LDN in so v skladu z njim tudi realizirani.

Ravnatelj

Futsal se od nekdaj dobro igra v 
Voličini

V prejšnji številki Šolarčka smo v članku z naslo-
vom Dodatne aktivnosti učencev šole med drugim za-
pisali, da jih kar 45 trenira futsal pri KMN Slovenske 
gorice v šolski telovadnici. Učenci vadijo v kategorijah 
U7, U9, U11, U13, U15 in U17. Kar nekaj je takšnih 
učencev, ki nastopajo v dveh kategorijah. V katego-
rijah U13, U15 in U17 nastopajo v državnem prven-
stvu, ki ga organizira Nogometna zveza Slovenije. 
Za prizadevnost na treningih, predvsem pa za redno 
obiskovanje treningov ter dobro odigrane tekme, si 
pohvalo zaslužijo vsi učenci šole, ki trenirajo pri do-
mačem malo nogometnem klubu. Po ligaškem delu 
državnega tekmovanja je ekipa U13 zasedla 3. mesto. 
Po odlično odigranih zadnjih petih tekmah v katego-
riji U15 se je ekipa iz 4. mesta, ki ga je zasedala de-
cembra, zavihtela na odlično 1. mesto. Ekipa U17 pa 
je do sedaj v prvenstvu nanizala 13 zaporednih zmag 
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in tudi vodi v ligaškem delu tekmovanja. Vse tri ekipe, 
ki nastopajo v državnem prvenstvu, so v povprečju 
mlajše za eno leto kot njihovi vrstniki iz drugih ekip. 
To dokazuje, da tudi, če si mlajši in posledično manjši, 
lahko s kančkom sreče zmaguješ in na igrišču prema-
gaš velike nasprotnike na osnovi znanja, dobre kondi-
cije in z borbenostjo ter srčno željo po dokazovanju. 
Posebno so se v zadnjih petih tekmah izkazali člani 
ekipe U15, in sicer: Marko Bračko, Žan Rebrnik, Aljaž 
Goznik, Jan Fras, David Ahmetović, Nik Kostanjevec, 
Luka Horvat, Matija Matic Horvat in Rene Capl.

Najprej so premagali prve na lestvici – Hišo daril 
Ptuj, in sicer v gosteh z rezultatom 6 : 5, nato Bene-
dikt doma z rezultatom 7 : 3. V gosteh so bili boljši od 
Sevnice z rezultatom 6 : 3. Doma so premagali Kebelj 
z rezultatom 5 : 0 in v gosteh še Meteorplast iz Ljuto-
mera z rezultatom 5 : 1. 

V nadaljnjem tekmovanju na izpadanje želim 
vsem, da odigrate tekme po vaših najboljših močeh, 
prepričan sem, da uspeh ne bo izostal. 

Ravnatelj

Nagrajenca Modrega Jana

Učenci 1. razre-
dov tekmujejo tudi 
za EKO bralno znač-
ko. Ob tem sodelu-
jejo z revijo Modri 
Jan. V letošnjem letu 
so spoznavali pravi-

la obnašanja na smučišču. Z risbicami so se udeležili 
nagradnega natečaja. Alen in Nino sta bila za svoja 
izdelka nagrajena in sta prejela kovčka Modrega Jana 
s šolskimi potrebščinami. Čestitamo!

Silva Potočnik

Obisk starejših občanov

Konec novembra smo se zbrali člani Podmladka 
rdečega križa in se dogovorili za obisk starejših obča-
nov. Odločili smo se, da se bomo razdelili na skupine. 
Vsaka skupina bo obiskala osamljenega občana Ob-

čine Lenart. V moji skupini smo bili Tamara Kurnik, 
Sara Fekonja in jaz. Obiskali pa smo Štefko Vogrin iz 
Selc. Po sestanku smo izdelali darilno škatlico in vo-
ščilnico.

Čez teden dni smo odšli na obisk. Gospo Štefko 
smo presenetili in jo razveselili z darilom. Za njo smo 
sestavili tudi nekaj vprašanj. Izvedeli smo veliko stvari 
o njej in njeni mladosti. Izvedli smo, da se počuti zelo 
slabo, ker je večino časa sama. Ugotovili smo tudi, 
da nima hišnega ljubljenčka, obiskuje pa jo sosedova 
mačka. Najbolj si želi, da bi bila zdrava. Po opravlje-
ni osnovni šoli se je odločila ostati doma in pomagati 
na kmetiji. V prostem času rada počiva na kavču, saj 
zaradi bolezni ne more delati. Ima hčerko, ki živi na 
Zavrhu, ampak je zaradi službe ne more pogosto obi-
skovati. Po končanem obisku smo bili srečni, saj smo 
vedeli, da smo opravili dobro delo.

Amadej Papež, 8. b

Obisk pri starejšem občanu

Pred kratkim smo se štirje učenci, ki smo prija-
vljeni k Podmladku rdečega križa, odpravili k Francu 
Solinu. Star je 78 let, rodil se je 30. 5. 1937 in živi v 
Humu. Po poklicu je šofer, vendar je že upokojen. Ima 
dve hčerki in enega brata. V času njegovega otroštva 
in mladosti so bili zelo revni. Toda kot otroci so se 
znašli zelo dobro, saj so si žogo za nogomet izdela-
li iz dveh starih klobukov in kamnov. Povedal je še 
marsikaj zanimivega in drugačnega od življenja, ki ga 
živimo sedaj. 

Po končanem pogovoru smo se poslovili in odšli 
domov v prepričanju, da ga bomo še obiskali. Bil nas 
je vesel in je povedal, da smo mu polepšali dan.

Teja Pfajfar, 8. b

Novi član v svetu staršev

Nova predstavnica sveta staršev iz skupine Snežin-
ke je Rebeka Senekovič.

Ravnatelj



stran 5

29. februar 2016AKTUALNO

Že nekaj časa smo vsi nestrpno čakali, da se bomo 
odpravili na Planinko. Posebej nestrpni smo bili zato, 
ker smo se prvič odpeljali od doma za več dni.

V ponedeljek smo polni pričakovanj in veselja 
vstopili na avtobus in se odpeljali. Starši so nam ma-
hali v slovo. Nekaterim je ušla tudi kakšna solzica.

Ko smo prispeli, smo odšli v svoje sobe in si zložili 
oblačila v omare. Nekaj časa smo ostali v sobah in po-
čakali na učence iz Izole. 

Ko so priseli, smo šli na kosilo. Potem smo se toplo 
oblekli in se z avtobusom odpeljali na Areh, kjer smo 
vse dni smučali. Prvi dan smo se razdelili v skupine 
in vsaka je imela svojega učitelja. Dnevi so zelo hitro 
minevali. V četrtek je zapadel novi sneg in smučanje 
je bilo še bolj zabavno. Nekateri so potočili tudi nekaj 

solz, ki pa so se hitro posušile. Vsak popoldan smo se 
pripravljali na predstavitev sob, ki je bila zadnjo večer. 
Poleg tega smo se igrali različne igre, se orientirali v 
naravi in izvedeli nekaj zanimivosti o optičnih preva-
rah. Primorci so nam predstavili legendo o nastanku 
mesta Izola. Od nas so izvedeli zanimivosti o Rudolfu 
Maistru. Predstavili smo jim skeče v našem narečnem 
jeziku. Na koncu smo še zaplesali. Bilo je zelo zabav-
no.

Vedno se bomo spominjali teh dni tudi zaradi 
odlične hrane, smučanja, popoldanskega pohoda do 
slapa Skalca in skupnega druženja.

To je bila za nas najlepša in najboljša izkušnja, ki je 
ne bomo nikoli pozabili.

Manja Kurnik in Lucija Mesarec, 5. a

Zimska šola v naravi
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Če bi bil, bila ...

Učenci 1. b razreda so nam zaupali naslednje.
ČE BI BILA KRALJIČNA ALI KRALJEVIČ:

 BI IMELA ZLATO TORBO. (Lana)  ✴
 BI IMELA KONJA, KI BI SPAL V KRALJE- ✴
VSKEM HLEVU. (Neža)
 BI IMEL KONJA Z ZLATO GRIVO. (Anže) ✴
 BI IMEL ZLATE LEGO KOCKE . (Nino) ✴
 BI IMEL KONJA Z ZLATO GRIVO IN UZDO.  ✴
(Neja)
 BI IMELA MUCO, KI BI SPALA V ZLATI HI- ✴
ŠKI. (Vita)
 BI IMEL ZLATO KRONO. (Timotej) ✴
 BI IMELA ZLATE KOCKE. (Urška) ✴
 BI IMELA POSTELJO Z ZLATIMI TRAKO- ✴
VI. (Simona)
 BI IMEL ZLATI MEČ. (Žan) ✴
 BI IMEL ČRNEGA KUŽKA. (Nejc) ✴
 BI IMELA VELIKO ZLATEGA NAKITA.  ✴
(Leni)
 BI IMEL ZLATO KRONO. (Jan) ✴
 BI JAHAL KONJE. (Vito) ✴

Učenci 1. b razreda

Sanke in hrib

Tina se je zbudila in zajtrkovala. Odšla je na ho-
dnik, se oblekla in obula.

Sanke je povlekla na hrib in se začela sankati. Se-
dla je na sanke in se spustila po hribu. Sankala se je, 
dokler se ni utrudila. Ko se je utrudila, je odšla noter, 
da se je odpočila in povečerjala.

Odšla je spat, da bi spočita pričakala naslednji 
dan.

Julija Horvat, 2. a

Zimsko veselje

Nekega jutra se je Leon prebudil. Videl je, da je 
sneg. Poklical je svoje prijatelje in prijateljice. Vprašal 

jih je, če bi se igrali zunaj na snegu. Razveselili so se 
povabila. Odšli so na bližnji breg, kjer je bilo polno 
snega.

Nekateri so se smučali, drugi sankali, nekateri pa 
tekali na smučeh. Leon, Taja in Eva so hitro kotalili 
kepe, da bi snežaku naredili ženo. Tudi Hana, Neja, 
Luka in Žan so se zabavali, ker so imeli pravo bitko v 
kepanju. Kepo so pomotoma vrgli v kužka. A njemu 
je bilo to všeč. Janu so bili zelo všeč smučarski skoki. 
Mislil je, da je Peter Prevc in skočil visoooooko v zrak. 
Padel je in se skotalil naravnost v cilj. Na srečo je bilo 
z njim vse v redu.

Tako je bilo na tistem bregu pravo zimsko veselje.
Tjaž Hadžiselimović, 2. a

Večerna pesem

Sonce je zašlo,
luna se je dvignila v nebo.

Metulj je šel že spat,
oči je že zaprl in
sanjati začel.

Sanje so metulja zajele,
ga v topli postelji objele.

Amadej Ploj, 3. a

Večerna pesem

Po sončnem zahodu
ob temnem večeru
prikaže se luna
in zvezde na nebu.

Otroci zaspani
v posteljo hitijo,
pravljico preberejo
in hitro zaspijo.

Nino Hanžič, 3. a

LITERARNE STRANI

Tjaž Hadžiselimović, Matic Čeh in Jure Sirk, 2. a Lukas Pajnkiher, Jan Urbanc,
Miha Pliberšek in Jan Ditner, 7. r.
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Večerna pesem

Vsi čakamo večer,
takrat smo skupaj
in imamo mir.

Ko večer je tu,
zelo nam je lepo,
radi se pogovarjamo
in včasih tudi pojemo.

Večer nas popelje
v sladek sanj
in nam prinese lep nov dan.

Aljaž Vodan, 3. a

Večerna pesem

Umil sem si zobe,
legel v posteljo
in zaspal.
Sanjal sem moreče sanje,
ob katerih sem doživel spoznanje,
da je danes tako stanje,
da v šoli je potrebno znanje.

Alex Fekonja, 3. a

Nika

Nika je stara 6 let. Ima lase kot zlato, oči modre kot 
morje, prelepa roza lička in usta kot rožica.

Obožuje roza barvo, šminkanje in prijatelje. Ne 
mara pa črne barve, fantov in šole. Njeni najljubši pri-
jatelji so Nino, Lana in Maja. Njena starša sta Mari-
na, ki je učiteljica, in Marko, ki je policist. Ima sestro 
Lauro, ki nosi črno-roza očala in ima rada prijatelje, 
zeleno in vijolično barvo, sovraži pa roza. Nika bi rada 
postala veterinarka, Laura pa zdravnica. Upam, da se 
jima bodo želje izpolnile in da se bosta imeli še naprej 
radi. 

Katarina Munda, 5. a

Bine Počič

Bine Počič je bil star 10 let in je hodil v 5. razred. 
Imel je lase dolge 2 cm, skodrane in bele barve. Na 
nosu je imel pet pegic. Oči so bile rjave barve, obr-
vi pa zelene. Imel je dvojne spodnjice in vedno hlače 
treh barv. Na majici je imel SONČEK. Nekoč si je že-
lel, da bi postal baletnik, a nikoli se ni postavil v prave 
položaje. Zato je šel trenirat nogomet in bil najboljši 
v ekipi. Njegov oče je delal v Avstriji in sta se videla 
šele po koncu vseh delovnih dni v tednu. Oče je nosil 
majhna očala, bil je okrogel in z Binetom je rad igral 
nogomet. Tudi boksal se je rad za hec. Očetu je bilo 
ime Gorazd Počič. Mati ni bila s tem zadovoljna, da 
sta se Bine in Gorazd boksala. Mami je bilo ime Ga-
briela Počič. Po poklicu je bila računovodkinja. Brat 
Nino Počič ga je imel zelo rad. Vedno sta se videla v 
šoli med odmori. Hodil je v 9. razred in bil je zelo pa-
meten in priden. Sestre pa ni videl v šoli, ker je hodila 
že v 4. letnik gimnazije. Ime ji je bilo Biba Počič. Bino 
je bil včasih poreden, včasih pa priden, a vsa družina 
ga je imela vedno rada.

Primož Petko, 5. a

Volkodlak

Bili smo trije bratje. Pa je mati enkrat kruh iz peči 
jemala. Mi smo bili lačni pa smo jo za kruh prosili. 
Dala nam je in rekla: »Nate hudičevi volkodlaki, pož-
rite, da boste siti!«. Potlej smo se mi, volkodlaki, raz-
bežali v gozd.

Dolgo sem taval po gozdu. Včasih sem se ustavil 
in čakal, če je kdo prišel za menoj. Ko sem tako ta-
val, sem prišel do ceste. Malo sem se razgledal, ko je 
mimo prišel voznik. Usedel sem se ob rob ceste, da bi 
se me usmilil, da bi mi dal za jest. Ko me je videl, je le 
pospešil, ker ni hotel imeti opravka z mano. Še cel dan 
sem čakal in prišlo je veliko voznikov. Večina je nare-
dila isto kot prvi. Bili so tudi taki, ki so vame metali 
palice in kamenje, spet drugi so odšli po travniku ob 
cesti. Prestrašen, zaspan in potolčen sem odšel v gozd 
nedaleč od ceste. Nabral sem kup listja, se ulegel in za-

LITERARNE STRANI

Žan Breznik, 3. a Nina Bezjak, 3. a
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spal. Zgodaj zjutraj me je zbudil glasen smeh. Bila sta 
dva voznika, ki sta se verjetno smejala kakšni šali ali 
pa sta kaj takega videla. Pa sem jima sledil. Najprej v 
gozdu, da me nista videla, potlej pa še točno za njima 
po cesti. Ustavila sta se ob neki krčmi. Medtem ko sta 
onadva pijana skakala po krčmi, sem jaz nahranil nju-
na konja. Ko se je začelo večeriti, ju še vedno ni bilo. 
Zato sem konja peljal v staje blizu krčme. In poleg nji-
ju zaspal. Zjutraj sem bil v nekakšni leseni sobi. Ko 
sem pogledal skozi okno, sem videl, da se premikam. 
»Verjetno sta me tista voznika zaprla sem,« sem si 
mislil. Dolgo smo se vozili in nato sta končno odprla 
vrata. Nič nisem čakal. Samo stekel sem dol po cesti. 
Tekel sem tako dolgo, da ju nisem mogel več videti, 
če sem obrnil glavo. Spet sem se usedel in čakal. Ko 
je prišel naslednji voznik, sem se postavil pred konja. 
Nagnal me je. Pri še naslednjem se nisem ustavil, am-
pak sem se postavil ob njega in ga spremljal. Mislil 
sem, da bo tole učinkovalo, vendar ni. To sem ugoto-
vil, ko sem spremljal najmanj ducat potnikov. Nihče 
mi ni hotel dati za jesti, nihče me ni hotel odrešiti. Ali 
so se me bali ali pa niso hoteli imeti opravka z mano. 
Ko sem že hotel odnehati, mi je neka dobra žena v 
imenu božjem dala kos kruha.

Rešila me je. Ko sem se ji zahvalil, sem odšel v svet. 
Razmišljal sem o svojih dveh bratih. Ali sta odrešena? 
Kakšno življenje imata? Ampak najpomembnejše je 
bilo, da sem odrešen in srečen.

Ajla Ana Egghart, 7. a

Jaz, volkodlak

Nekega dne, ko so nam mati kruha dajali, sej je 
zgodilo nekaj nenavadnega. Trije bratje smo komaj 
čakali, da bi dobili kruh. Mati pa so nam rekli: »Nate, 
hudičevi volkodlaki, požrite, da boste siti!« To so nam 
rekli, nevede da nas bodo v volkodlake spremenili. 
Nato smo se vsi v gozdu razšli.

Ne vem, kaj se je zgodilo z bratoma, a jaz sem is-
kal vsepovsod človeka, ki bi me rešil. Ker sem imel na 
cesti več možnosti, sem spremljal voznike. Sprva sem 
imel zelo malo upanja, obupan sem bil. A sem si neke 

noči dejal, da se lahko rešim iz tega. Tako sem si pred-
stavljal mene, spet v podobi človeka, z ženo in otroki. 
To mi je vlilo moč in voljo. Odločil sem se, da se bom 
trudil, dokler se ne rešim tega prekletstva. Spremljal 
sem vsakega voznika, ki se je pripeljal mimo. A zno-
traj, globoko v sebi, sem bil potrt. Ni mi bilo všeč, da 
so vsi mislili slabo o meni, saj sploh niso vedeli, kaj 
se mi je zgodilo. Vem, da sem dajal nevaren in hudo-
ben vtis na ljudi in ker nisem bil tak, sem ugotovil, da 
nikoli ne smeš soditi po zunanjosti. Enkrat sem celo 
slišal, kako je mati razlagala majhni hčeri zgodbo o 
volkodlaku, ki se je je spomnila, ko me je zagledala 
in je hotela hčer posvariti pred mojo vrsto. A vseeno 
so bile sanje o podobi človeka in družini močnejše. 
Vedno sem oboževal otroke in nikomur nisem hotel 
žalega.

Tako sem spremljal voznike; to je zgledalo tako, 
da sem šel za njimi vsepovsod, kamor so šli oni. Eni 
se niso zmenili zame, eni pa so bežali. Nekateri so me 
celo tepli in metali kamenje vame. Enkrat pa sem celo 
srečal nekoga, ki je bil z mano prijazen in mi celo dal 
za jest, ampak to seveda ni trajalo dolgo, sam pa na 
žalost ni vedel, kako me rešiti iz volčje kože. Taka po-
tovanja sem ponavljal leta in leta in ko mi ni nihče 
mogel pomagati, sem vsakič izgubil še tisto malo upa-
nja. Sam sem vedel, da se tega prekletstva lahko rešim, 
ker so mi o tem pripovedovali pokojni stari oče. Mati 
pa žal niso vedeli, da nam bodo to storili, zato nika-
kor nisem obtoževal njih. Srčno upam, da sta se brata 
že rešila. Zelo ju imam rad, a sploh ne vem, če sta še 
živa.

Nato pa sem srečal človeka, ki se ni menil zame, 
le strah ga je bilo včasih, ko je konje same pustil pred 
gostilno, ko je šel pit. Pa sem ga potem še do doma 
spremljal. Takrat pa me je dočakala sreča. Stal sem 
pred oknom, ko me je moški omenil svoji ženi. Ako 
me je žena opazila, vrgla mi je kruha in rekla: »Na, jej 
v imenu božjem, kar potrebuješ, da bi bil rešen!«

Tako sem se spet spremenil nazaj v navadnega 
človeka. Neizmerno sem hvaležen tej ženski. Bil sem 
že siv in star, zato družine žal več nisem mogel imeti. 
Kljub temu se je moja zgodba zaključila srečno.

Tajda Hamler, 7. a

Hana Pivljakovič, 7. b Eva Kurnik, 7. a
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Mesec februar smo začeli s tednom kulture. Takrat 
smo se veliko pogovarjali o slovenskih pesnikih, pi-
sateljih in njihovih delih. Še posebej smo se posvetili 
Francetu Prešernu, čigar pesem je tudi naša himna. 
Otroci so povedali, da jo največkrat slišimo, ko naš 
smučarski skakalec Peter Prevc skoči najdlje in zmaga. 
Po Prešernovem dnevu smo se oblekli v miniončke in 
skušali pregnati zimo. S skupinama Sončki in Zvezdi-

ce smo se odpravili na povorko po Voličini. Prepevali 
smo pustne pesmice in razveseljevali krajane. Pusta 
smo pokopali in že je potrkal na naša vrata Valentin. 
Kaj je ljubezen, smo se spraševali. To so povedale Lu-
nice: Ljubezen je, ko se poročimo, ko se poljubčkamo, 
ko se pocartamo, ko se imamo lepo ... S srčki smo si 
okrasili igralnico, garderobo in vsak dan si povemo, 
da se imamo radi, ne glede na to, kakšni smo.

Od Prešerna preko pusta do Valentina
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ZANIMALO NAS JE

Slovenj Gradec leži v severnem delu Slovenije, na 
Koroškem, natančneje v Slovenjgraški kotlini, kjer se 
stikata Mislinjska in Podgorska dolina. Slovenj Gra-
dec ima zelo lepo lego med Uršljo goro in Pohorjem. 
Slovenj Gradec skupaj s sosednima mestoma Ravne 
na Koroškem in Dravograd tvori somestje (imenova-
no tudi »Regija treh dolin«).

V Slovenj Gradcu je 21 naselij, nekatere od njih so: 
Brda, Gmajna, Gradišče, Graška Gora, Legen, Mislinj-
ska Dobrava, Pameče, Podgorje, Raduše, Sele, Spodnji 
Razbor, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmi-
klavž, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe 
in Zgornji Razbor. Slovenj Gradec ima tri trge; Glavni 
trg, Trg svobode in Vorančev trg. 

V Slovenj Gradcu živi približno 16.828 prebival-
cev. Njihovo število narašča, saj se veliko ljudi prise-
ljuje iz drugih krajev. Prebivalci so večinoma zaposle-
ni v domačem kraju.

Slovenj Gradec je sodobno gospodarsko središče, 

saj je tu veliko raznih podjetij, ki se ukvarjajo z razni-
mi dejavnostmi. Ljudje se ukvarjajo z raznimi pano-
gami, in sicer s gozdarstvom, živinoreja, poljedelstvo. 
Tudi gostinstvo in turizem postajata vse bolj razvita. 
V Mislinjski dolini, 3 kilometre jugovzhodno od no-
tranjosti mesta, leži letališče.

V Slovenj Gradcu je več javnih zgradb: šole, vrtci, 
bolnica, gasilski dom, pošta, občina, muzeji, galerije, 
itd.

V kraju je veliko znamenitosti: na Glavnem trgu 
stoji Koroški pokrajinski muzej, prav tako na Glavnem 
trgu stoji tudi Koroška galerija likovnih umetnosti, na 
Trgu svobode pa stoji cerkev sv. Elizabete Ogrske, pa 
tudi rojstna hiša skladatelja Huga Wolfa in graščina 
Rotenturn, ki se prvič omenja leta 1251. 

Ena pomembnejših znamenitosti v Slovenj Grad-
cu je kip konja na Glavnem trgu, ki je delo kiparja 
Oskarja Kogoja. Predstavlja pa motiv konja z Vaške 
situle.

Slovenj Gradec

Klara Matijašič, 6. a

http://goo.gl/nrbD4Q http://goo.gl/WEKv5M http://goo.gl/uxcplE

http://goo.gl/U9jGvN http://goo.gl/vhus93

https://goo.gl/AHZOhL http://goo.gl/di1Wrp https://goo.gl/YQybEh

http://goo.gl/Pq76hC



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

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

Sp. Voličina 80
tel.: 041 558 853

Naročite se na www.junior.si!

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

GSM: 041 473 951
E-pošta: info@pcmobil.si

PCMobil, servis računalniške opreme in storitve
Igor Kmetič s.p.

Selce 23a, 2232 Voličina

web: www.pcmobil.si
- računalniški servis na domu in v pisarni

- prodaja računalnikov in računalniške opreme
- izdelava in oblikovanje spletnih strani, 

vizitk in spletnih trgovin po ugodnih cenah

- instalacije računalniških omrežij, videonadzora,
- programiranje  -registracija in gostovanje domen

alarma, antenski sistemi in elektroinstalacije

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

Tel.: 041 650 488

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856 814KMETIJA KOCBEK

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

Lipovec d.o.o.
varnost in zdravje pri delu,

svetovanje, varstvo pred požarom

Ptujska 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 436 71 66
fax: 01 236 16 03

mobi: 041/051 698 172

ELEKTRO Jože Spevan s.p.

Tel.  041 515 537

Kmetija Spevan
Jagode so naša strast

e-pošta:   spevan@siol.net

Mariborska cesta 10,2230 Lenart

Selce 89, 2232 Voličina

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

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

Jan Hegedič, 3. a Alex Fekonja, 3. a Nika Vnučec Hlupić, 3. a

Aljaž Fras, 1. a Nika Homec, 1. a Maja Balaj, 1. a

Osnovna šola Voličina ima na začetku šolskega leta 2015/16 vpisanih 239 učencev, od tega se dve učenki izobražujeta na domu. Vrtec je začelo 
obiskovati 77 otrok v petih skupinah. V tem šolskem letu se prvič na OŠ Voličina vsi učenci od 1. do 9. razreda učijo vsaj dve uri tujega jezika na 
teden. V šolskem letu 2015/16 se v vseh slovenskih osnovnih šolah nadaljuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši 
učence lahko k tem predmetom prijavijo ali pa ne. Neobvezne izbirne predmete imajo v tem šolskem letu zraven učencev 4. in 7. razreda, kjer so se 
izvajali že v lanskem šolskem letu, tudi učenci 1., 5. in 8. razreda. V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se 
vsi starši učencev 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu predmetu. Učenci 4., 5., 7. in 8. razreda, ki ste jih starši prijavili 
k neobveznemu izbirnemu predmetu, se zraven angleščine, ki je 1. tuji jezik, učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Neobvezni 
izbirni predmet nemščina obiskuje 83 učencev od skupaj 119 učencev iz že omenjenih štirih razredov. Večkrat smo že poudarili, da je izdajanje 
šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev je šola bogata z didaktičnimi pripomočki 
in učili ter ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca si bomo še 
naprej prizadevali, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi letos si želimo korektnega sodelovanja z vami na skupni 
poti vzgoje in izobraževanja vaših otrok oz. naših učencev. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Iva Šuman, Tajda 
Hamler, Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Dominik Petko,Tina Perko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih 
strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga 
prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, častni občani Občine Lenart (Alojz Peserl, dr. 
Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof, Bogdan Šavli in Martin Bezgovšek), vsi sponzorji, ustanoviteljica šole - Občina 
Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si


