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v PETEK, 21. septembra, je v Kulturnem domu Voličina potekala proslava ob krajevnem
prazniku. V kulturnem programu so nastopili: Fantje izpod Vurberga, Klementina in Jerneja
Breznik, Vokalna skupina Il divji, Valentina Tuš, Karin Petko, Tanja in Nuša Dvoršak, tandem
Proti toči - Denis Čuček in Peter Šenekar. Osrednja govornika na proslavi sta bila Dejan
Kramberger, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Voličina in župan Občine Lenart mag. Janez
Kramberger.Na slovesnosti so podelili Ovtarjeva priznanja in priznanja Krajevne skupnosti
Voličina.
Ovtarjeva priznanja
Delovanje in funkcija ovtarja je usmerjena v varovanje okolja – varovanje Slovenskih goric,
razvoju ekološke in turistične zavesti ljudi.
Ovtar spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Prizadeva si za čisto in urejeno domače
okolje, za ohranitev kulturnih spomenikov in za ohranjanje domačih običajev. Njegova naloga je,
da opozarja tiste, ki s svojimi dejanji bremenijo okolje in namerno kazijo našo naravno in
kulturno dediščino. Ovtar podeli javne pohvale in priznanja tistim, ki aktivno delujejo na področju
varovanja in ohranjanja okolja.
Opozorila, pohvale in priznanja ovtar izreka in podeljuje javno, ob posebnih priložnostih, kot so
krajevni, občinski prazniki, večje turistične prireditve.
Za leto 2011 in 2012 je župan Občine Lenart podelil naziv Ovtar-varuh Slovenskih goric Marku
Šebartu iz Lormanja. Ovtarjevi pohvali prejmeta:

Jože Rojs iz Zavrha
Jože Rojs je izkušen vinogradnik, vrsto let je vzorno skrbel za potomko najstarejše trte na
Zavrhu, deluje tudi v Društvu vinogradnikov Lenart, turističnem društvu, je član zelene
bratovščine. S svojim ravnanjem veliko prispeva k spodbujanju ekološke zavesti in skrbi za
urejeno okolje. Zaradi ekološkega delovanja, predvsem pa zaradi vzorne skrbi za potomko
najstarejše trte prejme Ovtarjevo pohvalo.

Roman Kranvogel iz Gočove
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Roman Kranvogel ima na Zavrhu hišo, v kateri je uredil kmečko zbirko in zbirko starodobnih
vozil, ki pritegne mnoge obiskovalce. Zaradi veselja do tehnike, zbiranja starin, starega orodja,
zaradi občutka in zavesti, da je treba preteklost ohraniti tudi prihodnjim generacijam, je pred
propadom rešil marsikaj, kar bi šlo v pozabo ali na smetišče. Podeželska hiša, ki je urejena kot
stara kmečka hiša, dopolnjuje videz Zavrha in turistično ponudbo. Za ureditev kmečke zbirke in
zbirke starodobnih vozil Roman Kranvogel prejme Ovtarjevo pohvalo.

PRIZNANJA KS VOLIČINA
Priznanja se podeli posameznikom, društvom in drugim organizacijam za uspešno delovanje v
kraju, v društvih, na področju, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, šolstva, gospodarstva ali
za dosežke, ki imajo pomen za širše okolje in prispevajo k ugledu kraja.
Svet Krajevne skupnosti Voličina je odločil, da priznanja prejmejo:

MARINKA ŠIROVNIK IZ DOLGIH NJIV
Marinka Širovnik je članica Prostovoljnega gasilskega društva Selce od leta 1981, je marljiva in
vestna članica. Rada sodeluje na tekmovanjih ženskih gasilskih desetin. Ima opravljen izpit za
izprašanega gasilca, pridobila si je tudi naziv gasilec I. stopnje, gasilec II. stopnje ter naziv višji
gasilec. Ima opravljen tečaj za vodjo skupine ter tečaj za mentorja mladine. S podmladkom
sodeluje na raznih srečanjih in tekmovanjih, kjer dosegajo lepe rezultate. Za uspešno delo v
prostovoljnem gasilskem društvu prejme priznanje.

JOSIP LACKOVIĆ IZ SELC
Josip Lacković iz Selc je sodeloval pri ustanovitvi Kulturno turističnega društva Selce pred
petimi leti. Ves čas mu je bila ljubiteljska kultura v veselje, saj je sodeloval v skupini ljudskih
pevcev in v dramski skupini, kjer je nastopal v skečih in v veseloigrah. Od ustanovitve pa do
preteklega leta je bil predsednik Kulturno turističnega društva Selce. Za uspešno delo v društvu
prejme priznanje.
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DRAMSKA SEKCIJA KULTURNO TURISTIČNEGA DRUŠTVA SELCE
Dramska sekcija Kulturno turističnega društva Selce je pričela z delovanjem marca leta 2008.
Sekcijo od začetka delovanja prizadevno vodi Julijana Bračič, ki je hkrati tudi režiserka,
scenaristka,avtorica vseh iger in skečev, ki so jih v doslej odigrali. Uprizorili so tri veseloigre,
jutri zvečer pa bo v kulturnem domu v Selcah premiera že četrte veseloigre z naslovom Mož na
preizkušnji. Z veseloigro v treh dejanjih Pa nikomur ne povej so gostovali v številnih krajih po
Sloveniji, saj je bila uprizorjena že več kot petindvajsetkrat in je nasmejala in navdušila številno
občinstvo, ki si je igro ogledalo. Sicer pa so v dramski sekciji pripravili več skečev, kot so:
Recept za hujšanje, Osmi marec, Dopust snažilke Tilke, Obtoženec Urban, Smo res gluhe,
Koze, Sosedi in druge. Za uspešno delo v ljubiteljski kulturni dejavnosti in prispevek h
kulturnemu utripu KS Voličina prejmejo priznanje.

KLUB MALEGA NOGOMETA SLOVENSKE GORICE VOLIČINA
Klub malega nogometa je pričel samostojno delovati 60-tih letih prejšnjega stoletja, pred tem je
deloval pod okriljem Društva za telesno vzgojo Partizan Voličina. Klub je bil uradno registriran
leta 1993.
Je edini klub v vzhodnem delu Slovenije, ki neprekinjeno tekmuje v 2. Slovenski futsal ligi, od
njene ustanovitve, v sezoni 1996-1997, pa vse do danes. Največji uspeh je članska ekipa
dosegla v pretekli sezoni, ko se je po 2. mestu v 2. Slovenski futsal ligi preko kvalifikacij uvrstila
v 1. slovensko ligo, v kateri je prvič pričela nastopati v tej sezoni.

Veliko pozornost v klubu posvečajo delu z mladimi. Po dveh zaporednih naslovih državnih
prvakov v kategoriji do 16 in 17 let, v letih 2003 in 2004, je klub velike uspehe dosegel v
mladinskih selekcijah tudi v minulih sezonah in sicer:

Ekipa U-13 je bila preteklo leto uvrščena med 8 najboljših v Sloveniji, Ekipa U-15, je v sezoni
2010-2011 osvojila 3. mesto v Sloveniji. Ekipa U-15 je v sezoni 2010-2011 dosegla 3. mesto v
državi. Ekipa U-18 pa preteklo sezono drugič zapored uvrščena med 8 najboljših v Sloveniji. V
klubu pa že 5 leto zapored deluje šola malega nogometa, ki jo tekom leta obiskuje približno 60
otrok. Število registriranih članov krepko presega število 100.

Za dosežene uspehe, uspešno delo z mladimi in prispevek k razvoju športa v KS Voličina
prejmejo priznanje.
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