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PROSLAVA OB PRAZNIKU KS VOLIČINA V PETEK, 19. SEPTEMBRA 2014, OB 19. URI V
KULTURNEM DOMU OLIČINA.
V kulturnem programu so nastopili:
Pihalni orkester MOL, Mladinski pevski zbor OŠ Voličina, šolski ansambel OŠ Voličina, Eva
Kurnik, Dominik Petko, trio Vogrin, Junkies (Jure Recek, Jan Rojko in Tadej Kurnik), Sara
Hercog, Jerneja in Klementina Breznik in KD Slovenskogoriški glasovi.

PRIZNANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLIČINA SO PREJELI:

Hana Pivljakovič iz Sp. Voličine

Ples je otrok glasbe, igre in ljubezni pravi danski pregovor. To vsekakor drži za ples Hane
Pivljakovič. Ko je Hana na šolski prireditvi zaplesala zgodbo o Piki Nogavički, je bil njen ples
izbruh igrive energije, domišljije in ustvarjalnosti. Preplet talenta, veselja do plesa in plesnih vaj.
Hana je učenka 6. razreda in pleše v klubu Plesna dimenzija iz Lenarta. Na državnem
prvenstvu, ki je bilo konec junija v Novi Gorici in ga je organizirala Plesna zveza Slovenije, se je
v kategoriji street dance show solo ženske, otroci uvrstila na 3. mesto, v močni konkurenci
plesnih klubov iz vse Slovenije. Ta uspeh ji je odprl vrata na svetovno prvenstvo v street dance
showu, ki poteka v teh dneh na Češkem. Hani podeljujemo priznanje za plesne dosežke, za
spodbudo, želimo ji še veliko uspehov in ustvarjalnega plesnega poleta.

Štefan Svenšek iz Selc

Da gre vse tako kot je treba, so potrebna tudi drobna dela, ki jih opravljajo ljudje vestno, vendar
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neopazno, daleč od oči javnosti. Vesten in odgovoren človek je tudi g. Štefan Svenšek iz Selc,
ki že vrsto let skrbi za red in čistočo v kulturnem domu Selce, vodi evidenco o nastopih in vajah,
opozarja na nepravilnosti in okvare v dvorani, skratka skrbi, da so prostori vedno v stanju, kot
se za hram kulture spodobi. Na voljo je ob vsakem času, odklepa in zaklepa dvorano, pomaga
pri prireditvah.

Štefan Svenšek za kulturni dom Selce skrbi kot dober gospodar. Za prostovoljno, vestno delo v
kulturnem domu Selce prejme priznanje. Hvala!

Hedvika Družovič iz Nadbišca

Veseli smo, da so vrednote prostovoljstvo, požrtvovalnost, humanost in sosedska pomoč med
preprostimi ljudmi še vedno dovolj žive.

K temu pripomorejo tudi naši prostovoljci Rdečega križa. Mednje sodi Hedvika Družovič, ki v
Krajevni organizaciji Rdečega križa Voličina že dolga let pomaga tistim, ki so potrebni pomoči.
Gospa Hedvika se je že zelo mlada priključila organizaciji Rdečega križa, ne le kot krvodajalka,
ampak kot predana prostovoljka. Prostovoljci Rdečega križa so ljudje, ki so na vsakem koraku
pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Tako je tudi gospa Hedvika v svojih dolgih letih delovanja
opravila veliko prostovoljnih ur, ko je obiskovala krvodajalce na domu in jih vabila na
krvodajalstvo, obiskovala starejše in socialno šibke, raznašala in obiskovala družine s
koledarjem Rdečega križa, zbirala prostovoljne prispevke na terenu za pomoč družinam, ki so
utrpele nesreče, darovala je kri. Zadnji dve desetletji pa aktivno deluje kot članica nadzornega
odbora. Pomaga pri izvedbi krvodajalskih akcij.

Hedvika je človek velikega srca, ki prostovoljno, brez plačila pomaga drugim, ne da bi ob tem
imela kakršne koli koristi. Je človek, ki del sebe daje drugim, ti pa ji vračajo z besedo hvala, ki
pa ji daje nov zagon z novo delo.

V imenu vseh, ki jim je kadarkoli, na kakršen koli način pomagala se zahvaljujemo za njeno
požrtvovalnost in pomoč.
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Irena in Esher Hadžiselimovič iz Zg. Voličine

Irena in Esher Hadžiselimovič prostovoljno, s pozitivno energijo in dobro voljo delata za dobro
kraja in ljudi. Dejavna sta v društvih in sta pobudnika in pomočnika pri mnogih stvareh, ki so v
dobro ljudi . Irena je članica Društva upokojencev Voličina od leta 2001.

Od priključitve k društvu je delavna in aktivna, udeleževala se je vseh

prireditev, ki jih je organiziralo domače društvo ali Zveza društev upokojencev

Slovenskih goric. Ob uvedbi programa »starejši za starejše« v letu 2009 je bila

imenovana za koordinatorko programa, ki ga skupaj s prostovoljcem in prostovoljkami izredno
dobro obvladuje in vodi. Pod njenim vodstvom prostovoljec in prostovoljke obiskujejo vse naše
krajane, ki so stari nad 69 let.

Društvo upokojencev Voličina je zaradi uspešnega izvajanja programa »Starejši za starejše«
dobilo status humanitarne organizacije, kar je za društvo velika pridobitev. Prav po zaslugi
programa je bilo rešenih več težkih socialnih problemov, ki sicer ne bi bili odkriti. Gospa Irena
se zelo trudi, da skupaj s svojo ekipo, ki šteje 11članov, pomaga tistim starejšim, ki so pomoči
potrebni, ki so osamljeni, bolni ali onemogli.

V društvu upokojencev Voličina so zelo veseli in ponosni, da program »starejši za starejše«
poteka strokovno in dobro organizirano.

Ga. Irena ima številne ročne spretnosti in z drobnimi darili ob raznih prireditvah, obletnicah z
njimi razveseli društva.
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Esher, Bane kot ga imenujemo domačini je že v 90-ih letih sodeloval in spodbujal ljudi pri
zadevah, ki so pomembne za kraj, razvoj in za blagostanje ljudi. S svojim pozitivnim pristopom
je veliko pripomogel pri asfaltiranju cest v Zg. Voličini sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. Veliko je
sodeloval pri gradnji športnega parka v Voličini, pri gradnji otroškega igrišča, je aktiven v Balin
klubu Voličina.

Junija, na dan državnosti, je bila pri Kocbekovih v Zg. Voličini otvoritev partizanske bolnice
CAFA. Idejni vodja in glavni organizator del je bil g. Bane. Opravil je veliko ur prostovoljnega
dela in gradbenih del , da je bila bolnica dokonča in opremljena

Tako ohranjajmo spomin na tragične dogodke iz preteklosti, prihodnim generacijam v opomin.

Za uspešno, dolgoletno društveno delo in prispevek k razvoju ter širjenju prostovoljstva v KS
Voličina prejmeta Irena in Esher Hadžiselimovič priznanje.

Alen Preložnik iz Sp. Voličine

Alen Preložnik je tekmovalec Keter Hwarang Maribor, ki je bil razglašen za
najperspektivnejšega športnika
Slovenskih goric za leto 2013. Alen je bil odličen
tudi na svetovnem prvenstvu ITF v taekwondoju, ki je potekalo v Benidormu v Španiji, v
kategoriji do 50 kg osvojil odlično 3. mesto. Alen je prav tako osvojil 1. mesto v Light Contact in
s tem naslov državnega prvaka v kickboxingu med starejšimi kadeti v kategoriji do 47 kg in 1.
mesto v Light Contact in s tem naslov državnega prvaka v kickboxingu med starejšimi kadeti v
kategoriji do 50 kg. Alen se je v letu 2014 udeležil tudi dveh tekmovanj za svetovni pokal v
kickboxingu, ki sta bili v Avstriji in Italiji, ter se z obeh vrnil kot zmagovalec, v kategoriji Light
Contact do 47 kg. Velik uspeh je dosegel tudi letos poleti na Jamajki, na Svetovnem pokalu v
taekwondoju, kjer se je v kategoriji mladinci do 50 kg uvrstil na 3. mesto v borbah in ekipno na
3. mesto v formah. Največji uspeh je Alen dosegel pred nekaj dnevi na svetovnem prvenstvu v
kickboxingu v Italiji, kjer je osvojil naslov svetovnega prvaka, v kategoriji starejši kadeti do 47
kg, v konkurenci 63 držav.
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Tja, do koder je vredno iti, ne pelje nobena bližnjica, pravi pregovor. Alen, želimo ti, da bi na
svoji poti dosegel cilje, ki si jih zastavil. Ne le v športu, ampak v življenju nasploh. Za tvoje
izjemne uspehe ti iskreno čestitamo, želimo športnih uspehov, uspešno šolanje, zdravja in
sreče.

Dr. Janja Stergar iz Sp. Voličine
Dr. Janja Stergar iz Sp. Voličine je maturirala na II. Gimnaziji Maribor in diplomirala na
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. V okviru doktorskega študija,
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je proučevala magnetne
nanodelce na osnovi zlitin niklja in bakra ter zlitin niklja in kroma za uporabo v samoregulativni
magnetni hipertermiji. Doktorsko disertacijo je opravila spomladi letos.
Njeno delo je bilo predstavljeno v člankih v uglednih domačih in tujih revijah Acta Chimica
Slovenica, Journal of Alloys and Compounds, IEEE Transactions on Magnetics in Journal of
Magnetism and Magnetic Materials.

L'OREAL Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena
fundacija je razpisala štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti za leto 2014. S
temo doktorske disertacije se je na razpis prijavila tudi Janja Stergar.

Ocenjevalno telo, ki jo je sestavljata tričlanska ocenjevalna skupina pod vodstvom doc. dr. Luce
Lovrečić in sedemčlanski nacionalni odbor pod vodstvom dr. Edvarda Kobala, združuje
priznane slovenske znanstvenike in strokovnjake z različnih področij raziskovanja ter institucij.
Ocenjevalno telo je oddane vloge za štipendije Za ženske v znanosti skrbno pregledalo in jih
ocenilo na podlagi kriterijev, ki so bili določeni v razpisnih pogojih, ter soglasno sklenilo, da so v
letu 2014 najbolj perspektivne znanstvenice Barbara Hubad, Eva Ogorevc in Janja Stergar.

Namen doktorske disertacije in njena praktična vrednost: Osnovni namen doktorske
disertacije je sintetizirati superparamagnetne nanodelce na osnovi anorganskih spojin/
materialov s spremenljivo Curiejevo temperaturo in z njimi pripraviti magnetne tekočine, ki bodo
primerne za uporabo v magnetni hipertermiji. Že dolgo je namreč znano, da se nekatera
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obolenja lahko uspešno zdravi na osnovi segrevanja obolelega tkiva, ta način uporabe povišane
temperature v medicinske namene pa imenujemo hipertermija.

Hipertermija je tako postala obetavna metoda zdravljenja rakastih obolenj, pri kateri se uničijo
rakaste celice z minimalno poškodbo zdravih celic. Pri uporabi te metode je potrebno zagotoviti,
da je povišanje temperature omejeno na obolelo mesto in ne vpliva na okolico. Zato je potrebno
izbrati material s prilagodljivo Curiejevo temperaturo, ki odgovarja terapevtski temperaturi med
42 in 45 şC, česar pri do sedaj izbranih materialih (magnetni železovi oksidi) ni bilo mogoče
nadzorovati. Material se nato v obliki magnetne tekočine injicira do obolelega mesta. Tkivo je
zatem izpostavljeno izmeničnemu magnetnemu polju, ki povzroči segrevanje delcev. Ena od
pomembnih aktivnosti na področju raziskovanja je sinteza magnetnih nanodelcev, ki bodo imeli
Curiejevo temperaturo v območju terapevtskih temperatur in bodo primerni za uporabo v
samoregulativni magnetni hipertermiji.

Za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in uvrstitev med tri najbolj
perspektivne slovenske znanstvenice v letu 2014, na javnem razpisu »Za ženske v znanosti«
prejme priznanje.

Spoštovana Janja, izjemni znanstveni dosežki so plod ustvarjanja izjemnih osebnosti.
Leonardo da Vinci je pred več kot 500 leti dejal: „Že zdavnaj mi je postalo jasno, da ljudje, ki so
sposobni dosežkov ne sedijo in čakajo, da se jim zgodijo stvari. Oni gredo in se zgodijo
stvarem“.

Želimo vam, da bi s svojim ustvarjalnim duhom in z znanstvenim delom nadaljevali vašo
raziskovalno in poklicno pot, sledili svojemu srcu in sanjam. Država in družba pa vam naj
omogočita in pomagata, da boste svoje znanje, talente in cilje lahko uresničili.

Ovtarjevo pohvalo prejmeta

NEŽA IN MILKO ROJS IZ SELC
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Nežiko in Milka Rojsa poznamo kot vesela in gostoljubna človeka. Milko je s svojimi
popotniškim prijatelji prepotoval velik del sveta in spoznal tuje kulture. Lepo je s hišnega praga
gledati v svet. Še lepše pa se je iz sveta vrniti na hišni prag, zato imata Milko in Nežika poseben
odnos do domačega kraja in Slovenskih goric. Svojo hišo v Selcih, kjer živita, püšo, kot jo
imenuje Milko, sta obnovila s slogu tradicionalne slovenskogoriške arhitekture. Urejena okolica
daje videz lepe podeželske krajine. Milko je vinogradnik s srcem, vinograd obdeluje na
tradicionalni način, pridela dobro vino, ki ga z Nežiko rada natočita prijateljem in znancem. V
hiši sta uredila manjšo galerijo in svojemu domu dodala umetniški pridih.

Za ohranjanje slovenskogoriške arhitekture in krajine prejmeta Ovtarjevo pohvalo.
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