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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

IZ VSEBINE Ovtarjevih novic
Benedikt: odlok o komunalnem prispevku le
sprejet; število prebivalcev se povečuje 
PP Cerkvenjak gostil člane društev generala Maistra
iz vse Slovenije 
PP Tudi Lenart podpisal partnersko pogodbo
ESCAPE v projektu Interreg 
PP V občini Sveta Ana sprejet rebalans proračuna
za leto 2017 
PP Začetek komunalnega opremljanja in gradnje
naselja Trojica jug 
PP Ob 11. prazniku občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah 
PP Dogodki in dogajanja v šestih občinah 
PP Življenje z naravo in v skrbi za naravo 
PP Za zgodovinski spomin: naši grbi 
PP Med ljudmi: jubileji, srečanja, v spomin 
PP Iz kulturne dejavnosti društev in Glasbene šole
Lenart 
PP Športne aktualnosti: KMN Slovenske gorice
2-krat državni prvak v futsalu 
PP Za razvedrilo: elektronske napotnice, humor 
PP Iz dejavnosti Las Ovtar Slovenskih goric 
PP

Foto: Venčeslav Zrim

Foto: Lojze Rajter
Po tradiciji: presmec iz Dolgih Njih v na poti v Voličino, iz Radehove pa v Lenart …
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Preživite 1. maj praznično!

Skupnost občin in Združenje občin Slovenije
nasprotujeta predlagani višini povprečnine
Skupnost občin Slovenije (SOS) je prejšnji
petek, 21. aprila, v Mariboru izrazila nasprotovanje višini povprečnine, ki je predvidena
v predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018. Povprečnina
namreč ne pokriva dejanskih stroškov lokalnih skupnosti, so sporočili s SOS. Vlada sicer
predlaga zvišanje s 530 na 533,5 evra.
Kot so še poudarili, je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 evra zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega sektorja izrazito linearne narave, saj se izračunava zgolj
povprečje. Slovenske občine so zelo različne,
tako tudi nekatere zagotavljajo večjo gostoto
javnih zavodov v lokalnem okolju kot druge,
zaradi česar bodo nosile premo sorazmerno
večje breme za zagotovilo plač, za poravnavo
katerih pa bodo prejele le povprečno nadomestilo, so zapisali v odzivu na zakon, ki jim
ga je Državni zbor posredoval v mnenje.
Nekatere občine z dodatnimi 3,5 evra sploh
ne bodo uspele finančno izravnati povečanja

mase plač za zaposlene, njihovo finančno
stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in
oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral, so sporočili. Da bi občine lahko pokrile povečane stroške iz naslova plač in drugih
dohodkov zaposlenih, bi potrebovale vsaj dodatnih 5,2 milijona evrov, so poudarili.
SOS, ki združuje 179 občin, zahteva dvig
povprečnine glede na realne stroške lokalnih
skupnosti in ne le grobo ocenjene finančne izravnave povečanih stroškov zaradi dogovora s
sindikati, so izpostavili.
O povprečni pa so pred dnevi razpravljali tudi v Združenju občin Slovenije (ZOS).
Medtem ko vlada za letos predlaga povišanje
povprečnine s 530 na 533,5 evra, pa v ZOS v
luči vse višjih stroškov, ki jih imajo občine, in
v luči ugodnih gospodarskih kazalcev pozivajo DZ k zvišanju povprečnine na 547,50 evra
za letos oz. 562,14 evra za leto 2018.
STA, E. P.

Pozeba tako kot lani povzročila veliko škodo

ETNOTOUR POHOD PO KATRČINI POTI LENART - ZAVRH
(prvomajski pohod)

V PONEDELJEK, 1. MAJA 2017.
Začetek pohoda med 9. in 10. uro na Trgu osvoboditve v Lenartu
V Zavrhu, na ploščadi pri Maistrovem razglednem stolpu bo na voljo:
ponudba domačih dobrot, sadnih sokov, vin domačih vinogradnikov,
ponudnikov in pridelovalcev.
Za dobro voljo bo skrbel ansambel KLAPOVÜHI.
Pridružite se nam!
V SKLOPU PROJEKTA BOMO V ZAVRHU IZVEDLI ŠE NASLEDNJE DOGODKE:

Peka završkega krüha nekoč, v septembru 2017
Prešanje (stiskanje) jabolk in grozdja, v septembru 2017

Napovedi vremenarjev so se uresničile in
v noči na pretekli petek so temperature pod
lediščem v sadovnjakih, vinogradih in na
povrtninah po vsej Sloveniji povzročile veliko škodo. Slika je tudi v Slovenskih goricah
podobna kot drugod. Zaskrbljeni pridelovalci
s strahom pričakujejo, kakšne bodo posledice
zmrzali.
Foto: Franc Bratkovič

Pripovedovanje lokalnih zgodb z likovnimi delavnicami o generalu Maistru
in završki Katrci, v novembru 2017
Etnotour dogodek: »MAISTROVE IN KATRČINE IGRE«, v novembru 2017
Dogodek se izvaja v okviru projekta »DETOX«, ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran s strani Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –Hrvaška 2014-2020.
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Informativne odločbe za uživalce letnih pravic iz
javnih sredstev

N

a ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo spremembe in dopolnitve zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Zakon nameravajo spremeniti, ker bi radi uvedli tako imenovane informativne odločbe za
vse, ki uživajo letne pravice iz javnih sredstev.
Gre za prejemnike otroškega dodatka, državne
štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencionirane malice in kosila. Z uvedbo informativnih odločb želi ministrstvo upravičence do
javnih sredstev razbremeniti vsakoletnega vlaganja vlog, še zlasti pa želi razbremeniti centre
za socialno delo, na katerih se je med leti 2010
in 2015 število upravnih postopkov o pravicah
iz javnih sredstev skoraj podvojilo.
Po novem naj bi stranke za vsakoletno pravico iz javnih sredstev podale prvo vlogo, ki
naj bi jo na centru za socialno delo avtomatično podaljšali oziroma preverili vsako leto
septembra. Centri za socialno delo naj bi torej
vsako leto avgusta in septembra avtomatično
preverili podatke za novo odločanje o vseh
poteklih letnih pravicah. Če ne bodo ugotovili

sprememb, bodo prejemnikom pravic iz javnih sredstev avtomatično izdali informativno
odločbo. Če se prejemnik v določenem roku
nanjo ne bo pritožil, bo nova odločba začela
veljati. Vsakdo pa ima in bo imel pravico, da
na informativno odločbo poda ugovor, da se
nanjo pritoži ali da zahteva sodno varstvo, ki
je dvostopenjsko.
Podobno je urejeno tudi izdajanje odločb o
odmeri dohodnine, ki jo na Finančni upravi
Republike Slovenije (FURS) odmerijo sami
na osnovi vseh razpoložljivih podatkov, zavezanec za plačilo dohodnine pa lahko ugovarja
ali pa se pritoži, če meni, da so ga prikrajšali.
Zakaj bi zavezanci za plačevanje dohodnine
FURS-u še enkrat pošiljali podatke, ki jih tam
že imajo zbrane po uradni dolžnosti? Podobno velja za centre za socialno delo. Zakaj bi jim
vlagatelji vsako leto na novo pošiljali podatke,
ki jih morajo tako in tako sami preveriti? Pred
dokončno vpeljavo novega sistema naj bi izvedli še več faz testiranja sistema izdajanja informativnih odločb.
T. K.

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po novem

D

elavec mora imeti možnost, da odpoved pogodbe o zaposlitvi izpodbija s
tožbo na sodišču. Zato je ustavno sodišče razveljavilo četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih.
Po novem mora delodajalec delavcu sklep
o odpovedi zaposlitve vročiti osebno, oziroma
tako, da ga delavec zares dobi in da ima dovolj
časa, da vloži tožbo na delovnem in socialnem
sodišču. Po mnenju ustavnega sodišča člen, ki
ga je razveljavilo, ne zagotavlja, da bo delavec
z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko
pravočasno vložil tožbo, zaradi česar je lahko
kršena njegova pravica do sodnega varstva.

Omenjena določba Zakona o delovnih razmerjih določa pravila, po katerih je mogoče
delavcu vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi so delodajalci doslej lahko delavcu vročili
osebno v prostorih delodajalca, s priporočeno
pošiljko s povratnico ali z objavo na oglasnem
mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.
Ustavno sodišče je razveljavilo odstavek, ki je
določal, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi,
če je ni mogoče vročiti osebno v prostorih delodajalca, lahko delavcu vroča s priporočeno
pošiljko s povratnico po pošti na naslov prebivališča. Vročitev se je štela za opravljeno, ko

Videnje ljudi in dogodkov

Velike in male vojne
Aprila se spominjamo začetka 2. svetovne vojne, ko je 6. aprila 1941 Hitler napadel
tedanjo Jugoslavijo, še prej pa Češkoslovaško in Poljsko. Tedaj se je začela največja
morija v svetovni zgodovini, ki pa so ji ves
čas sledile velike in male vojne, svetovni
mir pa je morebiti bolj oddaljen, kot je bil
kdajkoli po končani 2. svetovni vojni.
Kljub zavezi povojnih Združenih narodov, da ne bo več vojn, so se te nadaljevale. Naj omenim samo vietnamsko vojno,
povojne poboje v Sloveniji in v Bosni in
Hercegovini. Še vedno smo priča krvavim
spopadom na Bližnjem vzhodu, zlasti v
Siriji, kjer umirajo tudi otroci, pa stalnim
spopadom med Izraelci in Palestinci.
Politiki, pa tudi kleriki različnih veroizpovedi, zaradi različnih interesov, pogosto
gospodarskih, kujejo nove konflikte. Združene države so dobile novega predsednika
Trumpa, ki napoveduje znatno povečanje
vojaškega proračuna in zahteva od Evropske unije več denarja za obrožitev.
Namesto da bi zmanjševali oborožitev
in tako pridobljeni denar namenili v humanitarne namene in razvoj gospodarstva
v nerazvitem svetu, zlasti velesile razmišljajo, kako bi izboljšale in povečale svojo
oborožitev in tako še bolj vzdrževale nekakšno ravnotežje v svetu. Medtem pa umira
na tisoče otrok, politiki in kleriki pa samo
jadikujejo, edino Združeni narodi skušajo
blažiti lakoto in zmanjševati umrljivost nič
krivih otrok.
Sedanji papež Frančišek se iskreno trudi
za mir in boljše življenje vseh ljudi, vendar
ga zlasti politiki ne poslušajo. Tudi med
katoličani in ne samo med muslimani se
najdejo ljudje, ki obljubljajo naivnim vernikom »krasno posmrtno življenje«, če bodo
pomorili čim več pripadnikov drugih ver.
Človek se lahko samo zgrozi, ko prebere v knjigi Richarda Dawkinsa Bog kot zabloda tudi tole lementiranje nekega norega
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ameriškega izobraženega katoliškega verskega blazneža:
»Zato ni pretirano reči, da bi v primeru,
ko bi New York na lepem pogoltnila ognjena krogla, znaten delež ameriškega prebivalstva v tem videl srečo v nesreči, saj bi jim
atomska bomba nad mestom obljubljala, da
se bo zdaj zdaj zgodilo najboljše od možnega: Jezusova vrnitev.«
Ali pa tale prigoda iz muslimanskega
sveta. Avtor knjige piše na podlagi različnih
virov, da je mantra »islam je miroljuben«
zastarela že skoraj 1400 let. Ena najbolj radikalnih islamskih skupin v Veliki Britaniji,
Al Guraba, je po londonskih bombnih napadih izjavila: »Vsak musliman, ki zanika,
da je nasilje del islama, je »kafir«. Beseda
kafir pomeni nevernika, torej nemuslimana
in je ena od najhujših možnih žaljivk ...
Radikalizem je po mnenju istega avtorja
že v osnovi sestavni del vsake vere, ker od
svojih vernikov pričakuje mučeništvo, ki
vključuje tudi žrtvovanje sebe in drugih za
lepše življenje po smrti. Zato tudi ni čudno,
da smo imeli v zgodovini toliko verskih
vojn, vse zaradi nekih višjih ciljev in pogosto v imenu boga.
Seveda pa bi bilo zmotno misliti, da si večina človeštva, ne glede na vero, želi vojn.
Ljudje predvsem želijo živeti v miru in uživati dobrobiti tega sveta, ne pa se zanašati
na obljubjleno lepše življenje po smrti.
Seveda pa so in vedno bodo ljudje, ki jim
danes pravimo teroristi ali pa celo mučenci,
kot so jih nekoč praviloma imenovali. Taki
ljudje bodo največkrat v imenu svoje vere
pobijali ljudi druge vere ali nevernike. Politiki in kleriki, tako, kot se je to dogajalo
med 2. svetovno vojno, na tak ali drugačen
način svoje pripadnike in tudi druge prepričujejo, da je za doseganje ciljev primerno vsako sredstvo, kot so to trdili Hitler in
njegovi pajdaši.
Tone Štefanec

je bila pošiljka prevzeta, oziroma če pošiljka ni
bila prevzeta v roku za sprejem, ko je poteklo
osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.
Ustavno sodišče je to določbo razveljavilo,
hkrati pa je določilo, da se do sprejetja drugačne zakonske podlage za vročanje odpovedi
pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem
vročanju.
Zato se po novem za vročanje odpovedi
pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem
vročanju. Če vročevalec delavcu odpovedi
pogodbe o zaposlitvi ne more vročiti (ker je
delavec na primer odsoten), poštno pošiljko
izroči pošti v kraju, kjer delavec stanuje, delavcu pa v hišnem ali izpostavljenem predalčniku

oziroma na vratih stanovanja pusti obvestilo,
v katerem je navedeno, kje ga pošiljka čaka, in
rok 15 dni, v katerem mora pošiljko dvigniti.
V kolikor delavec poštne pošiljke ne dvigne v
15-dnevnem roku, se šteje, da je bila vročitev
odpovedi pogodbe o zaposlitvi opravljena po
poteku tega roka, nakar je delavec opozorjen v
obvestilu. Po poteku tega roka se delavcu poštna pošiljka – odpoved pogodbe o zaposlitvi
pusti v njegovem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku.
Vendar pozor! Če delodajalec delavcu poskuša vročiti odpoved, pa delavec to odkloni,
se šteje, da je bila vročitev opravljena. V tem
primeru mora delodajalec samo dokazati, da
je delavec odklonil vročitev odpovedi.
T. K.

Poslanski kotiček

Drugi tir za vožnjo do finančnega pekla
V poslanski skupini SDS se zavedamo pomena urejene infrastrukture in njene nadgradnje, tako za izboljšanje povezav znotraj
Slovenije med posameznimi regijami kot
tudi zaradi vpetosti v mednarodne prometne
tokove. Na drugi strani pa se zavedamo tudi,
da so sredstva, ki so potrebna za nadaljnji
razvoj in modernizacijo, omejena in v veliki
meri kreditna, zato je projekte treba načrtovati preudarno, gospodarno, na način, da so
sredstva v najboljši možni meri racionalno
uporabljena in optimizirana.
Ali gre v primeru proge Divača–Koper res
za drugi tir?
Pojasnimo lahko, da ne, saj proga ne bo
potekala ob obstoječi progi, ko bo zgrajena.
Železniški promet proti Kopru bo še vedno
tekel po stari progi, iz Kopra proti Divači pa
po novi enotirni, imenovani 2. tir. Poudariti
moram, da ocenjena vrednost za 27 km proge znaša 1,3 milijarde evrov, kar je 48 mio €/
km ENOTIRNE proge. Za primerjavo 513
km avtocest, zgrajenih od l. 1994 do 2010,
je stalo 6 milijard evrov ali 11.6 milijona €/
km štiripasovne avtoceste, ob tem da vemo,
da je bil avtocestni program preplačan. Ocenjujem tudi, da obstaja velika verjetnost, da,
če bo do izvedbe prišlo, ta proga ne bo enotirna, in v tem primeru lahko opozorim na
znatno podražitev.
Skrito, skrivnostno, lahkotno naj bi bili
z graditvijo drugega tira že tako daleč, da
rešitve, ki jo je izbrala pooblaščena stroka,
ne moremo več spreminjati. V javnosti pa
nisem zaznal nobenega razpisa za izdelavo
te rešitve. Država trdi, da so se odločili in
da te odločitve ni mogoče spremeniti! Brez
utemeljitev, brez podatkov, ki naj bi potrdili
izbrano rešitev, predvideno vrednost izgradnje in njeno gospodarnost. Državna uprava
z ministrom kar sama vodi izvedbo »pripravljalnih del«, vlogo »Rotnika« je v tem primeru prevzel sam minister Gašperšič. Je na
dosegu nova luknja, po bančni in energetski
še železniška?
Spoštovani bralci, rad bi vas opozoril, da
vlada ni pripravila nobenih ustreznih primerjav in študij glede gradnje drugega tira,
temveč je v Državni zbor prinesla zakon, s
katerim zagovarja neko zastarelo rešitev v
povezavi s projektom.
S sprejemom tega zakona bodo resnično lahko nastale nepopravljive posledice za
slovenske finance, kajti razumeti je, da je
treba nekaj na hitro sprejeti samo zato, da
se postavijo temelji za nekontrolirano zapravljanje javnega oziroma davkoplačevalskega
denarja. Je tudi povsem nerazumno, da je
za upravljanje 27 kilometrov proge II. tira
potrebno določiti novega upravljalca, druž-

bo 2TDK, medtem ko 1200 kilometrov železniške proge povsem normalno upravljajo
Slovenske železnice. To je enako, kot da bi za
en del gorenjske avtoceste namesto DARS
kot upravljalca postavili neko povsem novo
podjetje, ki bi mu zagotovili poseben prihodek in položaj.
Iz vseh teh razlogov s kolegi v poslanski
skupini SDS ne moremo podpreti obravnave
tega zakona po nujnem postopku.
Da ne bo pomote – v SDS podpiramo
izboljšave na prometni povezavi Koper–
Ljubljana, smo pa proti neumnostim, ki se
počenjajo na tem projektu, ki ga vlada skuša sedaj preko državnega zbora izpeljati na
silo. Vlada prav tako v ničemer ne posluša
opozoril, ki jih v povezavi s projektom II. tir
nanjo naslavljajo opozicija, različne civilne
iniciative in strokovna javnost. Tudi KPK je
v 2 mnenjih opozorila na problematiko pristopa k temu projektu. Ne gre za nek mostiček pri Mednem, ki je vreden 10 milijonov
evrov, temveč za projekt s preliminarno ceno
več kot ene milijarde, pri čemer je projekt
nedorečen, pomanjkljiv, obenem pa tudi ni
jasna njegova finančna konstrukcija, zaradi
česar se zelo težko popravi tudi kakršnekoli
napake, ki bi na tem projektu nastale, ki pa
bodo, glede na način, kot se je vlada projekta
lotila, zagotovo nastale.
Ker je potrditi nek projekt po nujnem
postopku, za katerega vsi pravijo, da ne pije
vode, norost, si ne moremo misliti drugega,
kot da gre očitno za neki projekt, pri katerem se bodo lahko napajali posamezni lobiji.
Ob tem je nenavadno, da neka firma 2TDK,
ki je bila posebej ustanovljena za ta projekt,
ki ima 2 zaposlena, prejme 200 milijonov
evrov iz državnega proračuna, medtem ko
teh sredstev ne more dobiti kakšno inženirsko podjetje s številnimi referencami, ki bi ta
projekt lahko dobro in transparentno vodilo.
Če se za drugi tir ponovi vzorec zidanja
cene za TEŠ 6, bo njegova končna vrednost
3,5 milijarde. Zato je zame in za moje kolege v poslanski skupini SDS projekt drugi tir
pod Cerarjevo vlado – tir za vožnjo do finančnega pekla.
Upam, da sem s tem prispevkom odgovoril na vprašanja številnim posameznikom,
ki ste mi pisali glede odločitev SDS v zvezi
s tem projektom. Verjamem, da lahko skupaj premagamo številne ovire in naredimo
življenje lepše, če se poslušamo, spoštujemo
in sodelujemo.
Srečno, dragi rojaki!
Pišete mi lahko na naslov: franc.breznik@
dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim
naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje
prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave
lokalne skupnosti lahko obsegajo do 50, društev pa do 30 vrstic. Prispevki naj bodo v
Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti vsaj 300 dpi,
poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo
stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne
objavljamo. Naslednja številka izide v petek, 26. maja 2017! 
Uredništvo
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Delodajalci zadovoljni z Zavodom za zaposlovanje

Z

avod za zaposlovanje Republike Slovenije je pred nedavnim izvedel anketo o
zadovoljstvu delodajalcev z njegovimi
storitvami. Zavod je anketo poslal 18.000 delodajalcem, 35 odstotkov pa jih je odgovorilo.
Zavod za zaposlovanje si je od delodajalcev
prislužil na lestvici od 1 do 5 oceno 3,9. V primerjavi s prejšnjimi leti so delodajalci zavod

in njegove storitve letos ocenili nekoliko bolje.
Anketa je pokazala, da delodajalci še posebej pozitivno ocenjujejo pisarne za delodajalce, ki jih imajo na vseh območnih službah
zavoda. Z njihovim delom je bilo zadovoljnih
90 odstotkov delodajalcev, ki so sodelovali v
anketiranju.
T. K.

Veteransko zborovanje v Ajdovščini

N

a letnem zborovanju Zveze vetaranov
vojne za Slovenijo (ZVVS) v Ajdovščini so sprejeli letošnji delovni program
s finančnim načrtom. Odločno so se zavzeli
za večji ugled in veljavo te veteranske organizacije, ki je del organizirane civilne družbe s
specifičnimi nalogami na področju ohranjanja
spomina na čas slovenskega osamosvajanja

in še zlasti na vojno za samostojno Slovenijo
leta 1991. Eno od temeljnih poslanstev Zveze
in njenih območnih združenj na terenu po
vsej Sloveniji je in ostaja ohranjanje častnega
spomina na vse veterane vojne in na ljudi, ki
so takrat stopili skupaj v bran domovini. Poudarili so še večjo skrb za delovanje njihovih
združenj in za ohranjanje trajnega zgodovinskega spomina vključno
z zbiranjem zgodovinskega dokumentarnega gradiva. Zgledno je
njihovo sodelovanje z
ostalimi veteranskimi
organizacijami in s Slovensko vojsko, vse bolj
pa se uveljavljajo tudi
nove oblike sodelovanja
s šolami in z mladimi
nasploh. Zvezo veteranov vojne za Slovenijo
bo še naprej vodil dosedanji predsednik, generalmajor Ladislav Lipič .
M. T.

Zborovanja v Ajdovščini so se udeležilit tudi praporščaki iz vse Slovenije.
Foto:Jožko Člekovič

Občina Benedikt

Svetniki šele v tretje sprejeli odlok o
komunalnem prispevku

Š

ele na poziv Nadzornega odbora je župan
pričel postopek priprave novega odloka o
komunalnem prispevku. Do sedaj je občina uporabljala odlok iz leta 1999 in po njem
tudi za enake zadeve obračunavala različen
komunalni prispevek.
Predlog odloka o komunalnem prispevku
je pripravilo podjetje TerraGIS, d. o. o., iz Ljubljane in zanj, po besedah župana, zaračunalo
4.500,00 eur. Ali bi lahko ta strošek privarčevali? Predlog je bil, žal, napisan tako, da je neenakomerno obravnaval nas, občane, in ga je
bilo potrebno spremeniti.
Bistvene pomanjkljivosti, ki jih je vseboval
predlog odloka:
-- Obračun primarnega in sekundarnega
komunalnega omrežja (vodovod, ceste
in kanalizacija) je bil brez konkretnih
izračunov in določil in kot tak ni bil
primeren za sprejem in izvajanje.
-- V 10. členu je bilo besedilo: »če pristojni
organ občine ne odloči drugače, velja:«,
kar bi omogočalo občinski upravi, da bi
komunalni prispevek obračunavala, kot
bi se ji zazdelo, kar pa se je dogajalo do
sedaj.
-- Ni bilo jasno določeno dokazilo o plačilu stroškov, če komunalno opremo
izvaja investitor sam.
-- Občinski svet ni imel možnosti odločati
o vsebini pogodbe, če se ta sklene med
občino in zasebnim investitorjem.

-- Odlok ni zahteval, da če občina nima
denarja za investiranje v komunalno
opremo in to naredi zasebni investitor,
mora dejanski strošek izkazati z računi
ali drugimi listinami.
Zaradi tega je 5 svetnikov, ki so kandidirali
na listi OO SLS Benedikt, v drugi obravnavi
glasovalo PROTI takemu odloku. Svetniki so
se skupaj z mag. Milanom Repičem odločili
in pripravili spremenjen in dopolnjen predlog odloka, ki je popravil omenjene nepravilnosti in je v največji meri enakopraven za
vse občane. Tako tiste, ki bodo gradili v centru, kot tudi ostale, ki bodo gradili po vaseh.
Odlok, ki ga je oblikovala naša skupina, je: razumljiv, pravičnejši do občanov, transparenten
in omogoča večjo kontrolo nad izvajanjem.
Svetniki in mag. Milan Repič so s tem pokazali in dokazali, da so za enakomeren razvoj
naše občine. Da so za pravično in transparentno delo. In da bi lahko z uporabo znanja naših
občanov tudi privarčevali, saj so to delo opravili zastonj.
Kot predsednica OO SLS Benedikt sem izredno zadovoljna z delom svetnikov in delom
dveh članic Nadzornega odbora, ki smo jih v
odbor predlagali mi. Še posebej pa me vesli,
da dobro in strokovno delo naših kandidatov
podpira tudi veliko občanov naše občine.
Vesna Merčnik,
predsednica OO
SLS Benedikt

Število prebivalcev se vztrajno povečuje

M

edtem ko so demografska gibanja
na slovenskem podeželju neugodna,
se število prebivalcev občine Benedikt iz leta v leto povečuje. To je razvidno iz
»Poslovnega poročila občine Benedikt za leto
2016«, ki ga je njen župan Milan Gumzar sku-
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paj z zaposlenimi v občinski upravi predložil
članom občinskega sveta v okviru razprave o
zaključnem računu proračuna občine Benedikt za leto 2016.
Občina Benedikt, ki meri 24 kvadratnih kilometrov in se po površini uvršča med vsemi

in priseljenci ta hip zgradijo hišo v dveh strslovenskimi občinami na 191. mesto, je imela
njenih naseljih, ki »rasteta« na novo. »Dolgoob koncu 2008. leta 2.299 prebivalcev, konec
ročni cilj na področju stanovanjske dejavnosti
lanskega leta pa že 2.515. To pomeni, da se je
je, da občina Benedikt pridobi investitorje in
število prebivalcev v občini v osmih letih povečalo za 216 občank in občanov, kar znaša
jim zagotovi zemljišče za gradnjo neprofitnih
skoraj deset odstotkov.
stanovanj, katera investitorji oddajajo zainteresiranim občanom iz občine in drugim. Tako
Zanimivo je, da se je število prebivalcev najbolj povečalo v naselju Benedikt. Konec leta
občina pridobiva na večanju števila prebivalcev,« so zapisali v poslovno poročilo. »Na
2008 jih je v naselju Benedikt živelo 823, konec
stanovanjskem področju smo si zadali nalogo,
leta 2016 pa 1090 oziroma 267 več. Medtem
da gospodarno ravnamo z občinskim premoko se je število prebivalcev v naselju Benedikt
ženjem, upravičencem do subvencionirane
povečalo za več kot 30 odstotkov, se je število prebivalcev v nekaterih drugih naseljih v
najemnine zagotovimo plačilo dela najemnine, z zagotavljanjem zemljišč pa investitorjem
občini zmanjšalo. Tako se je v osmih letih od
omogočimo gradnjo neprofitnih stanovanj za
konca 2008 do konca 2016 število prebivalcev
tržišče.«
Drvanje zmanjšalo s 196 na 184 (-12). Število
Hkrati s tem pa v občini Benedikt skrbijo
prebivalcev v Ihovi se je zmanjšalo s 309 na
tudi za čedalje višjo kakovost življenja v obči284 (-25). Število prebivalcev Ločkega vrha se
ni - ne samo na področju predšolske vzgoje in
je v omenjenem obdobju zmanjšalo z 88 na 82
osnovnega šolstva, temveč življenja nasploh,
(-6). Število prebivalcev Obrata se je zmanjšalo s 96 na 89 (-7). V Spodnji Ročici se je število
tako v kulturnem, športnem, socialnem in
prebivalcev v tem obdobju zmanjšalo za 4, v
družabnem življenju. Tako je občina Benedikt
Stari Gori za 4, v Trotkovi za 4 in v Trstenilani namenila za sofinanciranje programov na
ku za 15 prebivalcev. V nekaterih redkih napodročju kulture 4.000 evrov. Na razpisu so ta
seljih pa se je število prebivalcev povečalo: v
sredstva pridobili Glasbeno umetniško društvo Musica levares – muzikoterapija, Majda
Negovskem vrhu za 2, v Spodnji Bačkovi za 2,
Fras Leva, Kulturno etnografsko društvo Vrev Svetih Treh Kraljih za 13 in v Štajngrovi za 9
lec Benedikt, Kulturno društvo Benedikt in
prebivalcev.
Glasbeno turistično društvo »Klapovüh« BeŠtevilke torej kažejo, da se v naselje Benedikt ljudje priseljujejo, medtem ko se iz večine
nedikt. Za letni program športa pa je občina
drugih naselij izseljujejo. To je v veliki meri
namenila blizu 33.000 evrov. Za humanitarno
povezano tudi s tem, da je gradnja novih hiš
socialne programe, ki jih izvajajo humanitarne
dandanes v strnjenih naseljih mnogo cenejša
organizacije, pa je občina Benedikt namenila
od razpršene gradnje v naseljih, ki so razpr2.500 evrov. Prav tako je staršem novorojencev
šena po grebenih ali dolinah. Včasih je bilo
dodelila enkratno denarno pomoč v višini od
ravno obratno, saj je bilo najceneje graditi v
135 evrov za prvega otroka v družini do 395
lastni režiji na prvi parceli ob hiši staršev. Naevrov za šestega in vsakega naslednjega. Poleg
sploh je mogoče v celotni Sloveniji zaznati,
tega pa je občina lani s 3.800 evri sofinancirala
da se zadnje čase vse manj
ljudi odloča za razpršeno
gradnjo izven naselij, saj
postaja življenje v takšnih
razpršenih naseljih tudi vse
dražje. Družine imajo visoke stroške za prevoze, gradnja komunalnih vodov do
hiš je draga, otroci se težje
udeležujejo
izvenšolskih
aktivnosti in še bi lahko naštevali težave, s katerimi se
srečujejo tisti, ki živijo daleč
od strnjenih naselij.
Očitno so v občini Benedikt pravočasno zaznali ta
trend in investitorjem hiš
in stanovanj iz občine in od
drugod ponudili možnost V novem naselju, ki nastaja pod cerkvijo Svetih Treh Kraljev, so zgradili
že veliko hiš, v katerih ljudje že prebivajo in so v njih tudi prijavljeni.
gradnje v strnjenih naseljih v občinskem središču.
Tako so si lahko na eni strani prebivalci občine
programe in projekte raznih društev, ki niso
Benedikt, ki bi sicer zapustili občino, zgradili
predmet drugih razpisov. Zaradi vsega tega in
hišo ali kupili stanovanje v naselju Benedikt.
zavzetosti občank in občanov je društveno in
Na drugi strani pa so se lahko priselili v Benedružabno življenje v občini na visoki ravni.
dikt tudi prebivalci iz drugih občin in naselij
Z vsemi temi in drugimi aktivnostmi, razpisi in ukrepi so v občini Benedikt poskrbeli
med Muro in Dravo, ki bi si sicer dom uredili
za zavidljivo kakovost življenja na območju
v kakšnem od bližnjih mest. Številke, kakor
občine, zaradi česar mladi radi ostajajo v dopravi star pregovor, ne lažejo. In številke danes kažejo, da je občina Benedikt v preteklosti
mači občini, mnogi pa se v njo priseljujejo
vodila pravilno in uspešno razvojno politiko,
tudi od drugod. Zato sodi občina Benedikt po
saj se ljudje v njo priseljujejo in ne obratno. Z
povprečni starosti prebivalcev med občine z
vodenjem takšne razvojne politike pa v Benenajmlajšim prebivalstvom.
diktu tudi nadaljujejo, saj si lahko domačini
T. K.
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Prvi novorojenec v novi soseski BE-15
Lana Lorenčiča, ki je ugledal luč sveta 29.
marca 2017, bodo v kroniko občine Benedikt
vpisali kot prvega novorojenca v novi stanovanjski soseski, imenovani B-15. V tej soseski, ki nastaja kot sestavni del naselja Sveti
Trije Kralji, je bilo prvega aprila letos stalno
prijavljenih že 20 prebivalcev, dva pa sta bila
prijavljena začasno. Med dosedanjimi prebivalci v novi soseski je nekaj domačinov, večina pa se je v občino Benedikt priselila od
drugod. V glavnem gre za mlade družine, ki
so se odločile, da si bodo svoj dom zgradile
v občini Benedikt. To samo potrjuje, da je
občina Benedikt, kar se tiče razvoja, na pra-

vi poti, saj tako domačini kot priseljenci od
drugod v njej radi živijo.
Kdo ve, kako bo občina Benedikt videti,
ko bo mali Lan zrasel in se kot odrasel človek
vključil v življenje občine in kraja. Morda bo
Benedikt takrat v domovini in tujini že slovel
kot kraj z naravnim zdraviliščem in razvitim
turizmom, ki bo privabljal številne domače
in tuje goste. Če bo tako, se Lanu in njegovim
vrstnikom v Benediktu obeta še lepa bodočnost, za katero bodo lahko hvaležni vsem,
ki so in še prispevajo k uspešnemu razvoju
kraja in občine.
T. K.

Občina Cerkvenjak

Gostili so člane društev generala Maistra iz
vse Slovenije

D

ruštvo generala Maistra v Cerkvenjaku in občina Cerkvenjak sta na začetku aprila gostila skupščino Zveze društev generala Maistra s sedežem v Ljubljani, ki
se je tokrat sestala že na 12. zasedanju.
Pred sejo skupščine je predsednik Zveze

društev generala Maistra magister Milan Lovrenčič v spremstvu župana občine Cerkvenjak Marjana Žmavca in predsednika domačega cerkvenjaškega društva generala Maistra
Romana Lorenčiča položil venec pred prenovljen spomenik generala Maistra, na katerega
so pred tem namestili v bron odliti doprsni kip
generala.
Nato so se člani 12. skupščine Zveze društev generala Maistra in gosti, med katerimi
so bili poslanec DZ Franc Breznik, sekretar
Združenja slovenskih častnikov brigadir Martin Jurgovec, predstavnik Združenja civilnih
invalidov vojne za Slovenijo Leon Pilinger,
predstavnik ZB za tradicije narodnoosvobodilne vojne Franc Bratkovič, sin Maistrovega
borca Karl Lah in drugi, napotili v avlo osnov-
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ne šole v Cerkvenjaku, kjer jih je pozdravil
ravnatelj osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci
mag. Mirko Žmavc. V avli so odkrili doprsni
kip generala Maistra, hkrati pa so po njem
poimenovali avlo. Doprsni kip, ki bo poslej
krasil avlo osnovne šole, je delo kiparja Viktorja Gojkoviča iz Ptuja, šoli pa ga je
poklonilo Društvo generala Maistra
Cerkvenjak. Na spomenik, posvečen
Rudolfu Maistru v središču Cerkvenjaka, pa so namestili njegov odlitek
iz brona.
Po slovesnosti v šolski avli se je v
Kulturnem domu v Cerkvenjaku pričela skupščina Zveze društev generala
Maistra. Zbrane sta najprej pozdravila
cerkvenjaški župan Marjan Žmavc in
predsednik domačega društva Roman
Lorenčič. Ta je dejal, da je bilo Društvo general Maister Cerkvenjak ustanovljeno 22. marca 2010 z namenom
ohranjanja spomina na zgodovinsko
delo generala Maistra in njegovih
borcev za severno slovensko mejo.
»Zgodovinska dejstva dokazujejo,
da je tudi naše okolje dalo svoj pečat
bojem za severno slovensko mejo. K
temu so prispevali naši domačini, ki
so sodelovali v bojih pod poveljstvom
generala,« je dejal.
Po kulturnem programu, ki so ga
domačini pripravili za goste in po
razvitju prapora Društva generala
Maistra Cerkvenjak, se je začelo 12.
zasedanje skupščine Zveze društev
generala Maistra, ki jo je vodilo delovno predsedstvo na čelu s podpredsednikom zveze društev Vitkom Rošem. Na njej sta o delu zveze društev
poročala predsednik magister Milan
Lovrenčič in generalni sekretar Rudolf Pfajfar. Člani skupščine so obe
poročili soglasno sprejeli kakor tudi
program dela za leto 2017. Prav tako
so za dodatnega podpredsednika
zveze društev izvolili Marjana Fariča
iz Murske Sobote, za novo zakladničarko pa dr. Nelido Nemec. Dogovorili so se tudi, da bodo že letos začeli
pripravljati na 100-letnico bojev za
severno mejo, ki bo naslednje leto.
Ker letos mineva sto let od Majniške deklaracije in deklaracijskega
gibanja, so na skupščini spregovorili
tudi o tej temi. Kot je povedala zgodovinarka
Vlasta Stavbar, bo 30. maja 2017 minilo sto let,
odkar je dr. Anton Korošec v dunajskem parlamentu v imenu južnoslovanskih poslancev,
združenih v Jugoslovanski klub, prebral Majniško deklaracijo.
»Majniška deklaracija je tako postala temelj
sodelovanja in skupne politične dejavnosti jugoslovanskih politikov, ki ju je izjava opredelila v kratkem, a strnjenem in pomensko močnem besedilu: 'Podpisani poslanci, združeni v
Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo
na temelju narodnega načela in hrvaškega državnega prava, naj se vsa ozemlja monarhije,
v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi,
zedinijo pod žezlom Habsburško–lotarinške
dinastije v samostojno državno telo, ki bode

prosto vsakega narodnega gospostva tujcev in
zgrajeno na demokratičnem temelju. Za uresničenje te zahteve svojega enotnega naroda
se bodo zavzeli z vso silo. S tem pridržkom se
bodo podpisani udeleževali parlamentarnega
dela.' Majniška deklaracija je eden izmed najpomembnejših narodnopolitičnih programov,
ki so opredelili zgodovino Slovencev v 20. stoletju,« je poudarila Stavbarjeva.
Po njenih besedah je bil v slovenskih deželah velik odziv na Majniško deklaracijo, zlasti
od junija do začetka septembra 1917. V sodnem okraju Sv. Lenart v Slovenskih goricah
je bilo zbranih 2482 podpisov, podporo Majniški deklaraciji pa je izreklo 21 tedanjih občin.
Poleg okrajnega zastopstva iz Lenarta, ki je v
svoji izjavi 11. januarja 2018 izrazilo svoje navdušenje in zaupanje Jugoslovanskemu klubu
in še posebej dr. Antonu Korošcu in svojemu

zastopniku Ivanu Roškarju, je tudi izjava 341
žena in deklet župnije Sv. Lenarta. Občinski
odbor Sv. Antona v Slovenskih goricah (danes Cerkvenjaka) pa je podal svojo izjavo 26.
januarja 1918. Katoliško in bralno društvo pri
Sv. Benediktu v Slovenskih goricah se je 27. 1.
1918 enoglasno izjavilo za deklaracijo za to,
'ker deklaracija ni samo politična, ampak tudi
nepopisno velikega gospodarskega pomena za
jugoslovanske dežele'. V lenarškem okraju so
priredili tudi deklaracijski shod, in sicer pri Sv.
Bolfenku v Slovenskih goricah (danes Trnovska vas) 21. aprila 1918. Zbralo se je 500 poslušalcev, govoril pa je poslanec Miha Brenčič.
Na skupščini so napovedali simpozij o Majniški deklaraciji in njenem pomenu, ki ga bo
pripravila zveza društev.
T. K.

Občina Lenart

Podpis pogodb o sofinanciranju iz sredstev
ESRR

S

edemindvajsetega marca so bile, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Madžarska za programsko
obdobje 2014–2020, v Mariboru podpisane
pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V
programskem obdobju 2014–2020 se tako nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno
čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi
v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo
prispevali k dvigu kakovosti življenja prebival-

Partnerji projekta ob podpisu v Mariboru

cev skupnega obmejnega območja. Projekti,
preko katerih se čezmejno povezovanje tudi
v praksi poteka, pa ne nazadnje prispevajo
tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in
idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da
naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne
Evrope.

SI-HU

SLOVENIJA – MADŽARSKA
SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG

Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj
Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile
podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil
objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot
14,8 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko
kandidirali upravičenci z obeh strani meje
(upravičene so 4 regije: v Sloveniji Pomurska
in Podravska; na madžarskem pa županiji Vas
in Zala), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na ohranjanje, varstvo,
promocijo ter razvoj naravne in kulturne dediščine in na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno
upravo. Drugi rok za oddajo projektov
se je zaključil julija 2016, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku januarja 2017 sprejel Odbor za spremljanje
programa, sestavljen iz predstavnikov
obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 5 projektov (prejeli
so 46 vlog) v skupni vrednosti 5,7 milijona evrov sredstev ESRR, katerih cilj
so dolgoročni učinki na turizem, javne
storitve, naravno in kulturno dediščino
in trajnostno medinstitucionalno povezovanje. Uradnega podpisa pogodb so se
udeležili predstavniki vodilnih partnerjev treh
odobrenih projektov, in sicer GO IN NATURE, ESCAPE in Right Profession II.
Tretji rok za predložitev vlog se je iztekel 11.
aprila 2017.
www.lenart.si

Čezmejno sodelovanje z Madžarsko –
pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti
strpnosti - ESCAPE
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi
iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje
2014-2020. »Operacijo delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Operacija se
izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska«
Vrednost projekta po tekočih cenah znaša
936.174,24 EUR z DDV. Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).
Slovenski partnerji: Občina Apače, vodilni partner, župan Franc Pižmoht; Občina
Lenart, župan mag. Janez Kramberger; Občina Sveta Ana, župan Silvo Slaček; Občina
Sveti Andraž, županja Darja Vudler; Javni
zavod za kulturno dediščino RS, vodja Enote Maribor, Srečko Štajnbaher; FERI, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor,
profesor Milan Ojsteršek in madžarski partnerji: Mestna občina Monošter; Mestna

občina Őriszentpéter; Porabsko kulturno in
turistično društvo Andovci.
S Programom sodelovanja Interreg V–
A Slovenija – Madžarska želimo povečati
privlačnost območja preko diverzifikacije
in čezmejnega povezovanja na področju
trajnostnega turizma, varovanja kulturne in
naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in storitev.
Temelj sodelovanja: drugačnost v preteklosti in sedanjosti.
Cilji sodelovanja: povečati privlačnost
čezmejnega območja; okrepiti sodelovanje
na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma; izboljšati dostopnost do kulturne dediščine; dvigniti
lokalno osveščenost o pomenu varovanja
in ohranjanja kulturne dediščine; povečati
raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev;razvoj sodobnih
komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe.
mag. Lidija Šipek
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TURISTIČNO DRUŠTVO SVETA ANA VABI NA

Zbiranje predlogov za možne športne
objekte in naprave na ŠRC Polena
Občina Lenart pristopa k planiranju športnih objektov in naprav v Športno-rekreacijskem
centru Polena v Lenartu.
Vsled navedenega Občina Lenart poziva zainteresirane občane, da podajo svoje predloge za
bodoče objekte in naprave v ŠRC Polena.
Svoje predoge lahko občani posredujejo na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart, s pripisom »Predlogi za ŠRC Polena », ali na elektronski naslov: obcina@lenart.si
Predloge lahko posredujete do 31. 5. 2017
Občina Lenart

Občina Sveta Ana

13. seja občinskega sveta občine Sveta Ana

D

vanajstega aprila 2017 se je na 13. redni seji sestal občinski svet občine
Sveta Ana. Na dnevnem redu je bilo
dvanajst točk. Na začetku seje je predstavnik
PP Lenart svetnike seznanil z varnostno situacijo za območje Svete Ane. Na splošno je
za to območje opazen upad kaznivih dejanj,
zmanjšalo se je tudi število povzročiteljev prometnih nesreč, ki so vozili pod vplivom alkohola. Povečalo pa se je število nesreč, katerih
vzrok je bila vožnja z neprilagojeno hitrostjo,
zato bo temu v prihodnje namenjene več pozornosti. Svoje poročilo sta predstavila tudi
predstavnika Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor. Inšpektorat je ustanovljen
kot skupna občinska uprava osemnajst občin
ustanoviteljic in izvaja naloge inšpekcijskega
nadzorstva in občinskega redarstva. V poročilu je bilo posebej poudarjeno, da je vzdrževanje t.i. vegetacije ob občinskih javnih cestah v
občini Sveta Ana izvajano odlično oz. vzorčno
in na najvišjem nivoju od vseh 18 občin, kjer
izvaja inšpektorski nadzor. V letu 2016 je bilo
opravljenih 152 inšpekcijskih pregledov in postopkov ter izrečena 1 globa in 1 opozorilo.
V prvem branju je bil sprejet Odlok o urejanju naselij v Sveti Ani. Odlok bo predmet
obravnave na Odboru za okolje, prostor in
infrastrukturo, kjer bo skupaj s predstavniki
inšpektorata podrobneje preučena vsebina
odloka s pripombami.
Ena izmed glavnih tem je vsekakor bila
obravnava Zaključnega računa za leto 2016.
Realizirani prihodki v letu 2016 so manjši od
prvotno predvidenih, in sicer za 3,4 odstotke.
Višina realizacije je 2.349.705 € (z najetimi
krediti). Prav tako je manjša tudi realizacija
odhodkov, skupaj z odplačilom glavnice znaša
2.420.153 €. Največje odstopanje v primerjavi s preteklim letom predstavljajo sredstva finančne izravnave, ki se zagotavljajo na podlagi
ZFO, in sredstva za sofinanciranje investicij po
21. in 23. členu ZFO. Med večjimi realiziranimi investicijami je izpostaviti: 1. fazo izgradnje
kanalizacije "Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v Sveti Ani", modernizacijo občinskih
cest: JP št. 704-441 Dražen Vrh (Senekovič-Peserl), JP RII-730 Vela, JP št. 704-460 Dražen
Vrh-Majerič, JP št. 704-481 Dražen Vrh–Triler, izgradnjo javne razsvetljave v naselju Krivi
Vrh, Zg. Ročica, izgradnjo kamnitega zidu ob

Ljubitelji pohodništva, narave in veselega druženja se dobimo v

ponedeljek, 1. maja 2017, ob 9. uri,
pred občinsko stavbo v centru Svete Ane.
Priporočamo primerno športno obutev ter opremo in
ne pozabite na dobro voljo.
Prijavnina znaša 10,00 € za odraslo osebo in 8,00 € za otroke do 12. leta starosti. V ceno je
všteta malica med potjo in odličen golaž ob zaključku prehojene poti.

cesti JP št. 704-151; na območju obrtne cone
so bila izvedena: asfaltiranje, položen zemeljski kabel za javno razsvetljavo ter postavljeni
kandelabri, dokončanje klubskih prostorov pri
telovadnici, financiranje nakupa stanovanj ….
Na tej seji je bil sprejet Odlok o rebalansu
proračuna občine Sveta Ana za leto 2017.
Proračun za leto 2017 je bil sprejet na 12.
redni seji. Razloge za rebalans so narekovale
spremembe, in sicer povečanje prenosa presežka sredstev na računu in spremembe na
prihodkovni strani proračuna. Prihodki in
drugi prejemki se z rebalansom načrtujejo v
višini 3.256.697 EUR. 105.134 EUR je načrtovanega dolgoročnega kredita pri državnem
proračunu in 100.000 EUR kratkoročnega
kredita pri poslovni banki. V skladu s prvim
odstavkom 56. čl. ZIPRS 1718 se občinam
sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe
(105.134 EUR) zagotavljajo v obliki dodatnega
zadolževanja v državnem proračunu. Odhodki in drugi izdatki se z rebalansom načrtujejo v
višini 3.546.028 EUR. Odplačilo dolga v višini
166.667 EUR.
Župan je občinskemu svetu predložil Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za investicijo Dozidava vrtca Sveta Ana.
Na seji je soglasno bil sprejet sklep o soglasju
k ceni socialno varstvene pomoči. Od 1. 3. do
31. 5. 2017 je cena za uporabnika 2,81 € na uro
in od 1. 6. 2017 3,50 € na uro. Tako subvencija
občine k polni ceni storitve pomoči na domu
znaša 82,6 odstotka.
Sprejet je bil Letni program sofinanciranja
športa v občini Sveta Ana za leto 2017 in Sklep
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro nepremičninam v dolini Ščavnice. Seja se je zaključila s pobudami in vprašanji svetnikov.
Občinska uprava

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
v občini Sveta Ana
Obveščamo vas, da so v Aninih novicah št. 1/2017 in na spletni strani občine (www.sv-ana.si)
objavljeni naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis za podelitev priznanj občine Sveta Ana v letu 2017,
2. Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini Sveta
Ana,
3. Javni razpis za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v preteklem šolskem/študijskem letu (2015/2016) dosegli nadpovprečne učne rezultate,
4. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini Sveta Ana v letu 2017,
5. Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Sveta
Ana v letu 2017,
6. Razpis višine sredstev, namenjenih dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Sveta Ana v letu 2017,
7. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini
Sveta Ana v letu 2017.
Besedila javnih razpisov skupaj z razpisno dokumentacijo so objavljena na spletni strani občine: www.sv-ana.si v rubriki: razpisi in javna naročila občine Sveta Ana. Dokumentacijo lahko
v času uradnih ur dvignete tudi v tajništvu občine. Rok za oddajo vlog je 29. maj 2017, do 12.
ure, ne glede na način dostave. Dodatne informacije o razpisih dobite v občinski upravi občine.
Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., župan
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Več informacij na: 041/460-597 (Feliks Berič) ali 041/729-322 (Viktor Kapl).
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost!

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Začetek komunalnega opremljanja in
gradnje naselja Trojica jug je pred vrati

V

občini Sveta Trojica bodo začeli komunalno urejati območje, na katerem
bo zraslo novo naselje Trojica jug.
Župan občine Sveta Trojica Darko Fras je na
začetku aprila z direktorjem podjetja Komunala Slovenske gorice Marjanom Bračkom že
slovesno podpisal pogodbo za izvedbo gradbenih del pri projektu »Komunalna ureditev
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Sveta Trojica jug – faza 1 in 4«.
Občina Sveta Trojica je za izbiro izvajalca
gradbenih del pri omenjenem projektu izvedla javno naročilo, kakor veleva zakonodaja.
Za izvajalca del so izbrali najbolj ugodnega
ponudnika. Komunalna ureditev bodočega
naselja Trojica jug, ki bo stala nekaj več kot
426 tisoč evrov, bo potekala v več fazah. V
okviru pogodbe, ki sta jo Fras in Bračko podpisala tokrat, bodo od aprila letos do maja
2019 zgradili komunalno opremo na trasi
cest z oznakami B, C, in D1, pri čemer bodo
upoštevali predvsem dinamiko gradnje stanovanjskih objektov. Po navedbah direktorja
občinske uprave v občini Sveta Trojica Srečka
Aleksandra Padovnika vključuje komunalna
oprema v tej fazi izgradnjo novih cest v dolžini 450 metrov, pločnika, 755 metrov meteorne kanalizacije, zadrževalnega bazena za meteorne vode, 480 metrov fekalne kanalizacije,
634 metrov vodovoda, javno razsvetljavo v
dolžini 520 metrov s 23 svetilkami in gradbena dela za telekomunikacijsko omrežje.
Sočasno bodo delavci Elektra Maribor izvajali dela pri izgradnji srednje in nizkonapetostnega elektro omrežja na tem območju.
Vsa omenjena dela bo izvedlo podjetje
Komunala Slovenske gorice iz Lenarta, medtem ko je projektno dokumentacijo izdelala
družba Progrin. Varnostni načrt je izdelala
družba Finesa, ki bo skrbela tudi za koordinacijo na področju varnosti in zdravja. Gradbeno dovoljenje za izvedbo omenjenih del, ki
jih bodo končali predvidoma do marca leta
2019, pa je izdala upravna enota v Lenartu.
Območje, na katerem bodo zgradili naselje Trojica jug, se razteza na blizu 6 hektarih
zemljišč severno od regionalne ceste Lenart–
Ptuj in jugovzhodno od Trojiškega jezera.
Na tem območju bodo zgradili predvidoma
60 stanovanjskih stavb. Za potrebe te nove
stanovanjske soseske morajo zgraditi komunalno opremo, ki zajema izgradnjo dovoznih
cest, meteorno kanalizacijo, fekalno kanaliza-

cijo, vodovodno omrežje, javno razsvetljavo,
telekomunikacijsko omrežje in nizkonapetostno električno omrežje. Nekatere dovozne
ceste so zasnovane kot dvosmerne z muldami
in pločniki, druge pa bodo namenjene samo
za dovoz stanovalcev in intervencijskih vozil
do stanovanjskih objektov. Slednje ne bodo
imele pločnikov. Za fekalne odpadne vode, ki
se bodo preko vodotesne fekalne kanalizacije
stekale v javno kanalizacijo, je že zgrajena čistilna naprava v Zgornji Senarski. To čistilno
napravo je občina Sveta Trojica zgradila še
zadnji čas, saj v sedanji evropski perspektivi
od leta 2014 do 2020 za njeno izgradnjo ne bi
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več dobila evropskih sredstev, ker so se prioritete v Evropski uniji spremenile. Na srečo
so v vodstvu občine pravočasno razmišljali in
gledali naprej.
Po podpisu omenjene pogodbe so v občini
Sveta Trojica pripravili novinarsko konferenco, na kateri so javnosti predstavili projekt
komunalnega opremljanja in izgradnje novega naselja Trojica jug. Na novinarski konferenci so predstavniki podjetja SH-Global,
ki že ima gradbeno dovoljenje za izgradnjo
23 stanovanjskih hiš v naselju Trojica jug,
pojasnili, kako bo potekala gradnja. Kot so
povedali Tomaž Polak, Marko Trofenik in
Tadej Žalar, bodo v novem naselju kupcem
na voljo trije tipi nizkoenergijskih hiš na parcelah velikosti od 470 kvadratnih metrov do
1.177 kvadratnih metrov. Hiše bodo klasična
dvokapnica »GL house« ali vila »V2 house«,
dvokapnica z nekaj ravne strehe »GLE house« in enokapnica »S house«. Kupci bodo hiše
v tretji podaljšani gradbeni fazi lahko kupili
za 109.738 evrov. Prav tako pa lahko kupijo
hišo na ključ že za 166.450 evrov, pri čemer
je 9,5 odstotni davek na dodano vrednost že
vključen v ceno.
Kot so poudarili na novinarski konferen-
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ci, bodo hiše zgrajene z naravnimi materiali
evropskih dobaviteljev (opeka Wienerberger; strešna opeka Tondach; vhodna vrata
Inotherm ali Pirnar; stavbno pohištvo MIK
Celje; vodovodni sistem Geberit; talno ogrevanje Harreither; notranja vrata LIP Bled; talne obloge Tilo, centralni prezračevalni sistem
Paul, hlajenje objekta TC, pametne inštalacije
EntialLiving for SH Global).
Neto površina posamezne hiše bo od 120
kvadratnih metrov naprej, graditi pa jih bodo
začeli še letos pred poletjem. Prva hiša naj bi
bila vseljiva že ob koncu letošnjega leta.
Prednost novega naselja Trojica jug bo v
tem, da bo od avtoceste oddaljeno samo 900
metrov, od Maribora pa po avtocesti 20 kilometrov. Prebivalci naselja Trojica jug bodo
do središča Svete Trojice imeli 1200 metrov,
kolikor bodo imeli tudi otroci do vrtca in
šole.
Novo naselje Trojica jug bo zraslo v čudovitem naravnem okolju na južnih pobočjih
Svete Trojice in v neposredni bližini idiličnega Trojiškega jezera, ki je že danes lepo urejeno za sprehajalce in turiste.
T. K.

Program prireditev ob 11. prazniku občine Sveta Trojica
27. MAJ 2017, sobota
8.00 Ribiški turnir po zaselkih – na kmetiji Postružnik v Zg. Porčiču (ŠD Porčič)
9.00 Turnir v balinanju (mešane ekipe po zaselkih 3+1) – na kmetiji Postružnik v Zg.
Porčiču (ŠD Porčič)
10.00 Srečanje trojiških strelcev v občini Sv.
Trojica – na kmetiji Postružnik v Zg.
Porčiču (Društvo upokojencev Sveta
Trojica)

28. MAJ 2017, nedelja

15.00 Križev pot – zbor pri kapelici ob jezeru – Društvo upokojencev Sveta Trojica

1. JUNIJ 2017, četrtek

17.00 Osnovna šola se predstavi – Kulturni
dom Sveta Trojica ali športna dvorana
(OŠ in vrtec Sv. Trojica)

2. JUNIJ 2017, petek

16.30 Prijateljska tekma (U-12)
17.30 Ekshibicijska tekma (ŽNK Sveta Trojica
in občinska uprava)
18.00 Nogometni turnir med zaselki – nogometno igrišče pri OŠ (KMN Sv. Trojica)

3. JUNIJ 2017, sobota

9.00 Kolesarjenje po poteh občine – zbor pri
igrišču OŠ (kolesarjenje na lastno odgovornost)
11.00 Turnir v tenisu – Športno rekreacijski
center Na griču (Gostinstvo in turizem
Na griču)
12.00 Odbojka na mivki – Športno rekreacijski
center Na griču (ŠD Adrenalin)

4. JUNIJ 2017, nedelja

10.30 Tek okrog Trojiškega jezera – zbor pri
»brunarici ob jezeru« (ŠD Sv. Trojica)
14.00 Tekmovanje v košnji – v bližini gasilskega
doma Osek (PGD Osek)

5. JUNIJ 2017, ponedeljek

15.00 Srečanje starejših občanov – jedilnica
Osnovne šole Sveta Trojica (KORK Sv.
Trojica)

6. JUNIJ 2017, torek

17.00 Dan odprte kleti in razglasitev protokolarnega vina – Vinotoč pri Betki (Društvo vinogradnikov Sv. Trojica)

9. JUNIJ 2017, petek

18.00 Lan Party - prireditveni šotor na šolskem
igrišču – Mihael Škrlec in Miha Prebevšek

10. JUNIJ 2017, sobota

9.00 Tradicionalni pohod po Trojiški pohodni
poti – zbor pri igrišču OŠ Sv. Trojica (PD
Hakl in Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica)
10.00 Srečanje in blagoslov motorjev – na cerkvenem dvorišču (Turistično društvo Sv.
Trojica in ŠD Adrenalin)
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11.00 21. Srečanje upokojencev Slovenskih goric - prireditveni šotor na šolskem igrišču
(Zveza društev upokojencev Slovenskih
goric)
17.00 »Oj, lepo je res na deželi« vleka vrvi in
kmečke igre – na šolskem igrišču (Turistično društvo Sv. Trojica)
19.00 Osrednja proslava ob 11. občinskem prazniku s podelitvijo priznanj in nagrad
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
– športna dvorana (Občina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah Trojica in Kulturno
društvo Sv. Frančišek Sv. Trojica)
20.00 Trojiški večer – veselica z Grupo Vigor–
prireditveni šotor na šolskem igrišču (organizator Gostišče pri Antonu), vstopnina 4 EUR
21.00 Podelitev pokalov – prireditveni šotor na
šolskem igrišču (Občina Sveta Trojica v
Slovenskih goricah)

11. JUNIJ 2017, nedelja

8.00 – 12.00 Kvaterna nedelja: praznik Svete
Trojice – kramarski sejem ali »žegnanje«
v trgu Sv. Trojice
• Slovesna maša in blagoslov zvonikov (ob
10.00 uri) – slovesno sveto mašo bo daroval
Ljubljanski nadškof metropolit Stane Zore v
cerkvi Sv. Trojice (sodeloval bo pevski zbor Sv.
Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka in
otroški pevski zbor pod vodstvom Anite Kralj)
Med mašo bo obdarovanje okrog oltarja, pri
katerem bodo članice Društva kmečkih žena
in deklet Sveta Trojica delile medene zvonike.
• Ogled kleti in pokušina protokolarnih vin
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – v
Protokolarno-razstavnem centru sv. Martina v
samostanski kleti
• Razstava ročnih del, vezenja in kvačkanja – v
prostorih bivšega zdravstvenega doma (Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica, skupina
Svetlice)
• Prikaz starih rokodelskih del in izdelkov Ivana Vajngerla – pod njegovim mentorstvom si
lahko sami naredite izdelek s svojim materialom
• Dan odprtih vrat Galerije Dani in ogled razstav Franca Ferlinca, Marka, Grašiča, Pacha
mama centra in Danijela Vrečiča – galerija umetnika Danijela Vrečiča (Trojiški trg
5)
• Na lajno bo zaigral Franc Ferlinc – v trgu Sv.
Trojice v Slovenskih goricah
• Nastop Slovenskogoriškega pihalnega orkestra in mažoret – v trgu Sv. Trojice v Slovenskih
goricah (KD Mol Lenart in mažoretke – Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart)

18. JUNIJ 2017, nedelja

9.00 – Pohod po kulturni poti – zbor pri Kulturnem domu - organizator KD Ernest
Golob Peter in Knjižnica Lenart
Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Za dodatne informacije o prireditvah smo vam na
voljo na tel. št. 02/729 50 20.

Javni razpisi/pozivi
v občini Sveta Trojica za leto 2017
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da so objavljeni naslednji javni razpisi/
pozivi za leto 2017:

Javni razpis/poziv
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki
pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017
Javni poziv za vpis otrok v vrtec v Občini Sveta Trojica v
Slovenskih goricah v šolskem letu 2017/2018

Objava

Vloge do

3. 4. 2017

5. 5. 2017

11. 4. 2017 12. 5. 2017

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Sveta
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017

7. 4. 2017 12. 5. 2017

Celotna besedila javnih razpisov/pozivov, vključno z pripadajočimi vlogami, so objavljena na
oglasni deski in spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si,
ali jih lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
vse delovni dni v tednu, v času uradnih ur. Za podrobne informacije o posameznem javnem
razpisu/pozivu, smo na voljo na telefonski številki: 02/729 50 20 ali elektronskem naslovu:
obcina@sv-trojica.si.
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras, univ. dipl. prav.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

18. seja občinskega sveta občine Sv. Jurij v
Slov. gor.
Sprejet zaključni račun za leto 2016
V četrtek, 6. 4. 2017, so člani jurovskega
občinskega sveta na 18. redni seji sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016.
Realizacija proračuna leta 2016 je bila na
prihodkovni strani 90 % glede na veljavni
proračun, 1.790.114 EUR, na odhodkovni
strani pa so bili odhodki realizirani v višini
1.773.674 €, kar predstavlja 83 % realizacijo
vseh načrtovanih odhodkov.
V občinski upravi so z realizacijo proračuna zadovoljni, saj visoki delež realizacije
priča o tem, da je bila večina načrtovanih
projektov izvedena. Med večjimi investicijskimi izdatki v letu 2016 so bile investicije
v obnovo občinskih cest. Ureditev Gasterajske je znašala 244.448 €, modernizacija
in asfaltiranje cestnega odseka Repa 31.602
€ (15.000 € je bilo za ta odsek namenjenih

že v letu 2015), za cestni odsek »Zaletinger«
v Sp. Gasteraju pa je bilo potrebno odšteti
še 70.476 € (v letu 2015 cca 39.000 €). Prav
tako pa je dobrih 40.000 € bilo v preteklem
letu namenjenih investicijskemu vzdrževanju drugih občinskih cest.
Kot je razvidno iz zaključnega računa za
leto 2016, sodi med večje investicije, ki so
bremenile odhodkovne stran proračuna,
tudi ureditev športnega igrišča pri osnovni
šoli (54.134 €) in ureditev infrastrukture za
novi stanovanjski soseski v Jurovskem Dolu
(57.540 €).
Želja občinske uprave za prihajajoča leta
pa je, da bi se delež, ki ga občine lahko namenijo investicijam, povečal na račun rednih transferjev, ki so jih občine dolžne financirati iz proračuna.

II. faza rekonstrukcije gasterajske ceste se bo s sprejetjem rebalansa
nadaljevala še v tem letu
Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil rebalans proračuna za leto
2017. Že v prejšnji številki Ovtarjevih novic
smo poročali, da bo jurovska občina v zvezi z 2. fazo rekonstrukcije gasterajske ceste
morala sprejeti rebalans proračuna ali se
odločiti za spremembo izvedbe tega projekta. V tem primeru se rekonstrukcija ceste ne
bi izvedla v prvotno predvideni dolžini. Na
podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo
namreč ugotovljeno, da proračunska sredstva za to postavko ne zagotavljajo celotne
izvedbe projekta. Občinski svetniki so soglasno sprejeli predlagani rebalans in tako

za to investicijo dodatno zagotovili 76.786 €.
Posledično se bo izvedba preplastitve ceste
LC 203 141 Zamarkova–Partinje (Krempl)
prestavila v naslednje leto.
Poleg povišane postavke za ureditev gasterajske ceste je občina z reblansom povišala tudi proračunski postavki za vzdrževanje
vodovoda in vodarine ter programa oskrbe
s pitno vodo, v skupni vrednosti cca 24.000
€. Prav tako pa nov proračun predvideva
dodatnih 20.000 € za ureditev komunalne
infrastrukture v novi stanovanjski soseski za
osnovno šolo.

Potrjena cena za »pomoč družini na domu«
Na 18. redni seji je bila sprejeta tudi cena
storitve »pomoč družini na domu«, ki jo na
območju občine izvaja Center za socialno
delo Lenart. Cena za efektivno uro omenje-

ne storitve od 1. 3.2017 znaša 15,76 EUR.
Cena za uporabnika storitve "pomoč družini" pa se z 2,81 EUR s 1. 6. 2017 povečuje na
3,50 EUR.

Bogat program prireditev ob 11. občinskem prazniku
Jurovski svetniki so na 18. redni seji občinskega sveta potrdili tudi program prireditev, ki so se ob 11. občinskem prazniku
pričele z začetkom aprila. Osrednja slovesnost se je odvila v petek, 21. 4. 2017, ob 19.
uri v Kulturnem domu z osrednjo proslavo,
na kateri so bila podeljena tudi občinska priznanja. Sicer pa se bo (nekatere prireditve so
se že odvile) tudi v letošnjem letu na območju jurovske občine zvrstila vrsta kulturnih,

športnih, umetniških, humanitarnih in drugih prireditev, s katerimi bodo društva, organizacije, občina in posamezniki počastili
svoj občinski praznik. Tako kot pretekla leta
se bo tudi letošnje praznovanje občinskega praznika sklenilo s Šport špasom (20. 5.
2017), katerega gost bo predsednik države
Borut Pahor.
Dejan Kramberger
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Zlati Jurjev zlatnik Lovski družini Sv. Jurij
Jurovski Dol

N

a osrednji proslavi ob 11. prazniku
občine Sv. Jurij v Slov. gor., ki se je v
petek, 21. 4. 2017, odvila v Kulturnem
domu v Jurovskem Dolu, so bila podeljena
tudi občinska priznanja. Najvišje je bilo podeljeno Lovski družini Sv. Jurij Jurovski Dol,
ki je v preteklem letu praznovala 70-letnico
obstoja.
Osrednja proslava se je sicer pričela z državno himno solistke Barbare Izlakar. Zbrano občinstvo z navzočimi župani in podžupani okoliških občin je nagovoril župan Peter Škrlec.
Poleg Jurjevega zlatnika je bil podeljen tudi
Jurjev srebrnik, ki ga je iz rok župana prejel
Franc Lorber iz Jurovskega Dola. Podeljena
so bila tudi 4 priznanja občine, ki so jih prejeli Ivanka Božičnik iz Jurovskega Dola, Franci
Šnajder iz Zg. Gasteraja, Elica Sagadin iz Sp.

J

Vzdušje postane športno med samim merjenjem moči v sedmih panogah. Pravijo, da
rezultati sicer niso toliko pomembni, si pa vseeno vsi nastopajoči in prisotni želijo biti boljši
od nasprotnika. Biti boljši od nasprotnika so
letos okusili ponovno po dveh letih prav lovci,
saj so v izredno napetem športnem duhu pri
rezultatu tri proti tri v odločilni sedmi disci-

ože Hudales (1937–1997) - kipar, slikar, pisatelj in pedagoški delavec, ki je od 1965.
leta živel in delal v Jurovskem Dolu, bi letos
v začetku aprila praznoval svoj 80. rojstni dan,
a je, žal, prav tako v letošnjem letu 20. obletni-

znal vdihniti dušo in iz njega povleči vse izrazne možnosti. Izdal pa je tudi romana Orel z
razprtimi krili in General.
Ob otvoritvi razstave smo bili popeljani po
življenjski poti Jožeta Hudalesa, ki jo je pred-

ca njegove smrti.
V torek, 18. 4. 2017, je bila tako v času Jurjevih dnevov v organizaciji družine Hudales s
sodelovanjem Osnovne šole Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol in Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol odprta razstava njegovih kiparskih in slikarskih del.
Ob pedagoškem delu je Jože ves svoj čas
posvečal umetniškemu ustvarjanju. Njegov
najbolj cenjeni material je bil kamen, ki mu je

stavil ravnatelj domače osnovne šole in zgodovinar Stanislav Senekovič, seznanili pa smo se
tudi z njegovim umetniškim ustvarjanjem. V
nagovoru je svoje spomine na Jožeta Hudalesa
obudil tudi župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec. Za glasbeni del kulturnega
programa sta poskrbela Jurovski oktet in Anja
Krautič s flavto.
Jasna Senekovič

Jurjev zlatnik in srebrnik. Foto Tone

Gasterja in Jožef Belna
iz Jurovskega Dola.
V kulturnem programu, za katerega so
poskrbeli v KD Ivan
Cankar Jurovski Dol, so
ob že omenjeni solistki
Barbari Izlakar nastopili še mladinski pevski
zbor OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol, Jurovski
oktet, Gabrijela Grabušnik (klavir) in Katarina
Kulovec (violina) ter
glasbena družina Kolarič.
Dejan Kramberger

Srečanje gasilci–lovci ob Jurjevih dnevih

V

Razstava bo na ogled do konca junija.
Miroslav Breznik,
predsednik društva

Razstava del Jožeta Hudalesa

Vsi letošnji nagrajenci jurovske občine. Foto: Maksimiljan Krautič

petek, 7. aprila, so se pričeli Jurjevi
dnevi. Za uvod v praznovanje domačega farnega patrona in občinskega
praznika je bilo nepogrešljivo srečanje med
PGD Sv. Jurij in LD Sv. Jurij, ki se je pričelo
na trgu v Jurovskem Dolu. V nagovoru organizatorja letošnjega srečanja LD Sv. Jurij je bil
posebej poudarek na prijateljskem druženju,
izmenjavi izkušenj z obujanjem spominov ter
tradiciji, ki jo gojijo že celih 28 let.

Otvoritev razstave nastalih del bo letos izjemoma v okviru Jurjevega srečanja folklornih
skupin v kulturnem domu v Jurovskem Dolu v
soboto, 13. maja 2017, ob 18.30 uri.

plini zmagali in ponosno dvignili prehodni
pokal.
Po končanem srečanju so spodbudne besede vseh govornikov prispevale k prijaznemu
vzdušju med zbranimi. Besede župana Petra
Škrleca, predstavnika PGD Sv. Jurij Gregorja
Nudla ter farnega župnika Janka Goergnerja
so zvenele v tem duhu, saj ob današnjem tempu življenja le redko najdemo priliko in čas za
tako prijazne trenutke.
Sledila je analiza popoldanskega dogajanja,
pregled planov in nalog
obeh društev v bodoče
ter pogostitev s srnjakovim golažem in domačo
kapljico.
Naslednji dan, v soboto, 8. aprila, je bila
čistilna akcija, ki jo skupaj z občino organizira
in vodi LD Sv. Jurij. Za
to akcijo izdajo poseben letak z razporedom
zbornih mest po posameznih zaselkih. Na hrbtni strani tega letaka
je LD Sv. Jurij izdala opozorilo lastnikom psov,
ki so brez nadzora spuščeni v prosto naravo.
Akcija je zelo dobro uspela, saj je bilo »žal«
veliko pobranih odpadkov. Tudi udeležba občanov je bila zadovoljiva. Ni pa bilo tistih, ki
neodgovorno odmetavajo odpadke po naravi.
F. Krivec

KOS 2017 – zadnji vikend v
maju v Lenartu na Poleni
Tradicionalno – tokrat že sedmič, bo od 26.
do 28. maja 2017 Kmetijsko-obrtniški sejem
KOS Lenart.
Letos bo po programu prav gotovo največji
in najbolj pester. Pri sestavljanju programa
smo imeli težave, kam umestiti posamezen
dogodek, in veseli smo tega.
Nekaj glavnih dogodkov bom tudi predstavil v tem članku. Posebej velik dogodek
je 3. Državna razstava rejcev govedi lisaste
pasme Slovenije. O sami razstavi bo še dovolj
informacij s strani strokovnjakov in organizatorjev. V sklopu razstave bo tudi posebno
tekmovanje v vodenju telet za pokal »Liska«
in avkcija plemenske živine.
Drugi večji dogodek je predstavitev Štajerske turistične zveze in njenih 68 članic. To gre
v kontekst našega sejma, saj na sejmu nudimo možnost predstavitev turističnih kapacitet na podeželju, dopolnilne dejavnosti na
kmetijah pa so že tako ali tako naša stalnica.
V okviru sejma bo tudi nogometna tekma
med Vinsko reprezentanco Slovenije in Državnimi funkcionarji.
V petek popoldne bodo prišli na svoj račun
ljubitelji ljudske in narodno-zabavne glasbe.
Popoldne bodo nastopali ljudski godci, zve-

čer pa se bo snemala televizijska
oddaja Polka in
majolka.
V soboto dopoldne je že tradicionalno na
vrsti kuhanje štajerske kisle župe za Zlato žlico KOS-a 2017.Istočasno se bo odvijalo ocenjevanje živine na državni razstavi. Potekala
bo tudi predstavitev čezmejnih projektov sodelovanja z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko.
Nedelja je tradicionalno vinogradniška.
V programu bodo nastopali KUD Vinica iz
Hrvaške ter plesne skupine s country plesi ter
prihod konjenice.
Popoldne pa novost – tekmovanje vrtnih
traktorjev v vleki – Garden traktor pulling.
Prijave razstavljalcev kmetijske mehanizacije in obrti že prihajajo, prav tako pa tudi
nosilcev dopolnilnih dejavnosti. Organizator
seveda ni pozabil na gostinsko ponudbo.
Sejem je kot vsako leto brez vstopnine in
parkirnine. Že sedaj Vas vabim, da si na domačem koledarju zaokrožite zadnji vikend
v maju za obisk Lenarta in KOS-a, vljudno
vabljeni.
F. Lovrenčič

4. Ex tempore –
Jurjevanje 2017

L

ikovno ustvarjalno delavnico
Ex tempore, na temo Jurjevanje, smo letos že 4. organizirali
v okviru vsakoletnih Jurjevih dnevov,
ki jih ob občinskem prazniku organizira Občina Sv. Jurij v Slovenskih
goricah. Tako se je 1. aprila na trgu v
Jurovskem Dolu zbralo in ustvarjalo 9
članic in članov likovne skupine Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski
Dol, ki jih je ob otvoritvi pozdravil in
nagovoril tudi župan Peter Škrlec.
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Študentski klub Slovenskih goric v
pomladnih mesecih

A

pril se hitro približuje maju, sadno
drevje je odcvetelo in velika noč je že
za nami, Študentski klub Slovenskih
goric pa pridno in vztrajno nadaljuje s svojimi
projekti.
11. marca se je v športni dvorani v Lenartu
odvijal koncert skupine Il divji z gosti in našim članom smo ponudili cenejše vstopnice.
Dvorana je bila napolnjena do zadnjega kotička, vsi pa smo lahko uživali v večeru, polnem
odlične glasbe.
13. aprila smo si v Stari dvorani v SNG Maribor ogledali dramo z naslovom Tisti občutek
padanja. Gre za igro, ki je oblikovana kot potovanje skozi sodobni svet, v katerem je edino
merilo človekovega življenja uspeh, označen
s slavo in denarjem. Osrednji junak je rock
zvezdnik, ki se na koncertni turneji seli od
mesta do mesta, od hotela do hotela, od ženske do ženske in se na koncu svoje poti sooči z
breznom. Naši člani in simpatizerji so bili nad
novostjo navdušeni in si tudi v prihodnje zaželeli več podobnih projektov.
Tudi letos smo se udeležili študentskega tekmovanja v kuhanju bograča
oz. tako imenovanega Bogračfesta. Ta
se je odvijal 18. aprila na mariborski
tržnici. Vreme nam ni bilo v veliko
pomoč, saj je bilo kot radi rečemo muhasto aprilsko, pa vendar smo se kljub
veliki konkurenci 27-ih ekip odlično
odrezali in osvojili prvo mesto. Za nagrado smo prejeli velik kotel in kuhačo, narejeno iz lesa lendavske trte, ki
bo pri nas ostala do naslednjega leta.
Naš klub so zastopali amaterski kuharji z izvrstnim občutkom za okuse
Matija Damiš, Alen Breznik in Jani
Bračič.
22. aprila smo s pomočjo dveh
študentk arhitekture organizirali brezplačno
arhitekturno svetovanje, s katerim smo želeli
prebivalcem Slovenskih goric pomagati pri
ureditvi sob, stanovanja ali hiše. Dogodka se je
udeležilo kar nekaj vedoželjnih in prav vsi so
dobili koristne nasvete in ideje.
Kaj sledi v mesecu maju? 11. 5. se odpravljamo v Ljubljano na tradicionalno Škisovo
tržnico, kjer se bomo v družbi preostalih štu-

dentskih klubov iz vse Slovenije predstavili
širši javnosti z dobrotami iz naše regije, konec
meseca pa se bomo družili in zabavali na pikniku pri Postružniku.
Vsem našim članom še vedno ponujamo
veliko popustov, in sicer članski popust v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v Simobil Halo centru Lenart, brezplačno članstvo v
knjižnici Lenart, štiriurno kopanje po ceni 4
€ v Termah Radenci, celodnevno kopanje po
ceni 6 € v Termah 3000 in 8 € v Termah Ptuj.
Ponujamo cenejše mesečne karte za obisk plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih
organizira Plesna dimenzija v Lenartu. Vsem
našim članom ponujamo cenejše mesečne individualne vaje za učenje igranja na različne
instrumente in učenje solo petja v Muziklubu
in 15 % popust na vse storitve v Wellness centru Saviva. Kot novost smo naši pestri ponudbi
ugodnosti dodali še 25 % popust na menjavo
pnevmatik pri vulkanizerstvu Dajčman v Lenartu.

Vabimo vas, da nas obiščite v času uradnih
ur v sredo med 17. in 20. in soboto med 10.
in 13. uro v Centru Slovenskih goric na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu. Spremljajte nas na
naši Facebook strani in ne zamudite zmeraj
zanimivih, poučnih in zabavnih dogodkov, ki
jih organizira ŠKSG za vse člane in simpatizerje kluba.
Jani Bračič in Anja Majcenič

Učenci OŠ Sveta Ana trikrat zlati na
festivalu Turizmu pomaga lastna glava!

N

a festivalu Turizmu pomaga lastna
glava - TPLG, ki ga vsako leto prireja Turistična zveza Slovenije, se
učenci OŠ predstavijo in tekmujejo s svojim
turističnim produktom. Letošnja tema je

bila »Potujem, torej sem«, ki je želela poudariti pomen potovanj in različne oblike turizma. Naša šola se je predstavila z nalogo, ki
smo ji dali naslov »S cülo na rajžo«. V nalogi
smo zapisali program, ki ga tržimo turistom
in jih popelje po lepih območjih naše občine
in v preteklost med kmečka dela in obrti, s
katerimi so se ljudje preživljali.
V naše popotovanje smo vključili Kaplovo in Grafonževo domačijo, Turistično društvo Sv. Ana, etnografsko skupino našega
TD, kmetijo Senekovič iz Froleha in mnoge
občane. Vsi, ki smo jih povabili k sodelova-
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ZNANJE ZA RAZVOJ

nju, so bili nad tem navdušeni. Pri izpeljavi
naloge in pripravi izdelkov pa so nam priskočili na pomoč tudi starši in ostali krajani. Zahvala gre tudi ravnatelju osnovne šole
Borisu Mlakarju, županu domače občine
Silvu Slačku in zunanjemu mentorju Žanu Roli za
strokovno pomoč.
Nalogo so pripravili in
predstavili učenci: Tilen
Majer, Timi Majer, Maša
Šijanec, Ana Polanec, Matej Rajter, Aljaž Senekovič,
Katja Ornik, Melisa Zadravec, Karin Gosak, Nina
in Nika Simonič, Kristjan
in Urban Ornik, Sara Fras,
Katja Golob.
Program, ki je aktualen, zanimiv in inovativen,
smo predstavili tudi na turistični tržnici v Mariboru
v torek, 28. marca, v družbi še devetih šol iz Pomurja in Štajerske. Komisija, ki je ocenjevala našo nalogo, stojnico
in predstavitev naloge, torej aktivnost učencev na tržnici, se je odločila za zlato priznanje, ki nas popelje še na državno srečanje,
kot najboljšo pa so ocenili tudi našo stojnico. Poleg standardne komisije je stojnico in
predstavitev ocenjevala še komisija mladih
iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki nam je dodelila zlato priznanje za
najboljšo stojnico.
Na srečanju vseh »zlatih nalog« iz celotne
Slovenije, ki bo 20. aprila letos v Mariboru,

pa bomo izmenjali izkušnje z ostalimi sodelujočimi.
Člani raziskovalne skupine si bomo ogledali še kako turistično ponudbo ob zaključ-

ku šolskega leta v domačem kraju.
Mentorici: Ana Šnofl in Irena Rola-Bek,
foto: Irena Rola Bek

Občni zbor DIS-KO Lenart

V

soboto, 11. marca 2017, smo se člani
Krajevnega odbora Društva izgnancev
Slovenije zbrali v lokalu Žekš na letnem občnem zboru. Predsednik je pozdravil
prisotne člane, še posebej pa goste: predstavnika Izvršnega odbora DIS Ljubljana Jožeta Križančiča, podžupana občine Lenart Marjana
Baniča in predstavnika ZB za vrednote NOB
Janeza Sablerja.
Predsednik društva
Ivan Godec je v svojem poročilu opisal
pereče probleme društva: staranje članstva,
onemoglost in bolezni,
kar vse povzroča tudi
kadrovske probleme.
Blagajničarka Ljudmila
Družovec je sporočila,
da ne bo več opravljala
del blagajničarke. Nihče
od članov DIS se ne čuti
primernega za ta dela,
zato bo v bodoče opravljala blagajniška dela
Angelca Banič, ki pa ni
naša članica.
Ugotavljamo, da se umrljivost članstva iz
leta v leto veča. Lani je umrlo 5 naših članov.
Spomin nanje smo počastili z enominutnim
molkom.
V razpravo po poročilih se je vključil tudi

Jože Križančič in poudaril potrebo po medsebojni pomoči med člani društva. Po daljši
razpravi o pomoči potrebnih članih smo ugotovili, da so bolni in osamljeni potrebni celovite oskrbe v domu starejših. Ti pa največkrat
nimajo potrebnih sredstev za plačilo oskrbnine. Rešitev moramo najti predstavniki društva
v povezavi s socialno službo in predstavniki
širše družbene skupnosti.

Po razpravi se je predsednik zahvalil vsem
prisotnim in jih povabil na skromno zakusko.
Srečanje smo zaključili s prijetnim krajšim
druženjem.
Ivan Godec, DIS-KO Lenart

Spominska slovesnost v Črmljenšaku

V

torek, 12. aprila, je ZZB Lenart s svojim KO Voličina, slavnostnim govornikom, predsednikom KS Voličina
Petrom Golobom, in ob kulturnem programu
OŠ Voličina pripravila spominsko slovesnost
v Črmljenšaku pri Murščevih, kjer je aprila
1945 potekala partizanska akcija, v kateri sta
bila ubita dva Nemca. Povračilni ukrep je bil
krut. Tik pred osvoboditvijo so Nemci brata

Muršec, Janeza in Alojza, obesili. Na pročelju
hiše je spominska plošča.
Udeleženci spominskega srečanja so se z
vsemi častmi poklonili tej junaški družini,
ki je bila ob vse premoženje, ker ni sodelovala z okupatorjem, saj so jim domačijo
zažgali.
Alojz Bezjak

40-letnica LMDA Gočova '77

O

smega aprila se je zbral Klub brigadirjev Slovenskih goric in pod pokroviteljstvom ZZB Lenart ter Občine Sveta
Trojica obeležil še 40-letnico lokalne delovne

akcije Gočova '77. Brigadirji-veterani smo
ob pomoči delavcev režijskega obrata Občine Sveta Trojica in domačinov s traktorji in
drugimi stroji čistili obrežje Trojiškega jezera,
vejevje zdrobili in s tem polepšali velik del obale jezera. Pri
koristnem delu so se nam pridružili tudi velenjski kolegi in
z njimi predsednik Zveze brigadirjev Slovenije. Naš akcijski
kuhar je poskrbel, da je bila akcija zaključena, kot se spodobi,
in tako bomo kmalu nadaljevali s prostovoljskimi akcijami
pri posameznih občanih.
Brigadirski z-d-r-a-v-o! In
hvala vsem, ki ste nam to omogočili.
Marija Šauperl
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Č

lani Društva diabetikov Lenart smo 18.
3. 2017 imeli občni zbor. Pričeli smo s
kulturnim programom, saj so nam pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Lenart
zapele tri pesmi, na harmoniko pa je zaigrala
mlada Jasmina. Po kulturnem programu smo
imeli zelo zanimivo predavanje predstavnice
DIAFIT- a Irene Kaučič Gačnik, ki nam je predavala o kroničnem venskem popuščanju pri
sladkornih bolnikih.
Na občnem zboru smo imeli tudi goste,
saj so nas počastili s svojo prisotnostjo pred-

sednik Društva diabetikov Maribor Mirko
Topolovec, podpredsednica Majda Završnik
ter ravnatelj Osnovne šole Voličina Anton
Goznik. Posebej smo bili veseli obiska župana mag. Janeza Krambergerja, ki nam je tudi
povedal nekaj spodbudnih besed za naše društvo.
Po uradnem delu, ki je bil zelo zanimiv, saj
smo predstavili delo, ki smo ga opravili v lanskem letu, in kaj nas čaka v letošnjem, smo se
tudi poveselili ob dobrem kosilu in druženju z
našimi člani. Obljubili smo si, da se bomo čim
več družili na pohodih, ki
jih izvajamo enkrat mesečno, in to smo uresničili že v
aprilu, saj smo opravili kar
nekaj kilometrov okoli Trojiškega jezera in po občini
Sveta Trojica.
Naslednji pohod, ki se ga
zelo veselimo, se bo začel
8. maja 2017 ob 9. uri pred
trgovino Klasek, zato vas
že sedaj povabim, da se ga
udeležite. Veselo bo!
Predsednica društva
Ingrid Belšak

prireditev izvesti na visoki ravni.
Občni zbor je bil volilni. Pri organih društva
smo zamenjali po enega člana v upravnem in
nadzornem odboru. Dosedanji podpredsednik Milan Šalamun je postal član nadzornega
odbora, Dušan Fekonja pa je postal podpredsednik društva. Na željo članov upravnega
odbora in prisotnih članov ostaja predsednik
Peter Leopold.
Društveno ocenjevanje vin letnika 2016
smo opravili v sredo, 29. marca, na kmečkem
turizmu Pri Betki v Zg. Verjanah 14. Komisija,
ki jo je vodil Andrej Rebernišek, je dodelila 16
zlatih in 12 srebrnih medalj s povprečno oceno 18,05 od 20 možnih točk.
Najvišje je bil ocenjen traminec (18,60) pridelovalke Marinke Polič. Med štirimi vzorci
rumenega muškata je najvišje ocenjen vzorec
Marinke Polič (18,37). Med ostalimi sortami

Ocenjevanje vin anovskih vinogradnikov

V

Društvu vinogradnikov Sveta Ana
smo 22. 3. 2017 izvedli redno ocenjevanje vina letnik 2016. Na ocenjevanje

9. tradicionalni pohod planink ob dnevu žena

P

ohod ob dnevu žena ima prav poseben
čar. Na pohod se odpravimo za dva dni,
samo ženske, planinke, ki ta čas izkoristimo za obisk gora, spoznavanje novih krajev
ter druženje.
V soboto, 11. 3. 2017, smo se ob 5. uri zjutraj
odpeljale iz Lenarta proti Primorski, bilo nas
je 56 planink, prav toliko nahrbtnikov, kovčkov in vseh dodatkov, ki jih ženske pač potrebujemo. Po prvem postanku na Lomu smo se

mulacijski bazen HE Avče. Sledil je še spust do
Kanala ob Soči, kjer sta nas čakala malica in
ogled kraja. Prijetno utrujene od hoje in novih
doživetij nas je čakal počitek v hotelu Sabotin
v Solkanu.
V nedeljo smo se po obilnem zajtrku, pripravljenih nahrbtnikih, odpeljale do vasi Sap.
Pot smo nadaljevale peš do vasi Goče, kjer smo
si ogledale staro vas in ob sprejemu gospoda
župnika še cerkev. Nato nas je pot vodila do

odpeljale do Nove Gorice, tam pa se usmerile
proti vasi Bate. Tukaj se je začel naš prvi vzpon
na 878 m visoki Jelenk in nato še na Škalič, ki
nas je obdaril s prečudovitimi razgledi na Julijske Alpe in vzhodni del Banjške planote. Pot
smo nadaljevale po gozdu, travnikih med skalami do Kanalskega Vrha in si ogledale še aku-

vasi Erzelj, vzpon na Tabor in za zaključek še
vzpon na 409 m visoki Obelunc.
Pohod ob dnevu žena ima res poseben čar.
Vračamo se polne energije, pripravljene na
nove izzive in vesele, da nas ob prihodu pričakajo naši najdražji.
Planinsko društvo Lenart, Alenka Špes

Trojiški vinogradniki opravili občni zbor in
ocenjevanje vin

T

rojiški vinogradniki smo v petek, 17.
marca, opravili občni zbor društva,
ki so se ga udeležili tudi župan Darko
Fras, pater Bernard, 5. vinska kraljica iz Cerkvenjaka Monika Majer, bivša vinska kraljica
Martina Breznik, predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Franc
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Zorko z ženo. Iz Kmetijsko svetovalne službe
se je zbora udeležila in ga pozdravila Cvetka
Bunderla. Prisoten je bil tudi Marjan Klobasa
kot prvi vinski vitez slovenskega reda v zgodovini občine Sveta trojica. Zbora se je udeležilo
62 od skupaj 96 članov društva.
Predsednik Peter Leopold je med številnimi izvedenimi prireditvami
iz programa društva izpostavil
pomembnejše: usposabljanje članov na področju vinogradništva
in vinarstva, društveno ocenjevanje vin, dan odprte kleti in postavitev klopotca.
V letu 2016 smo se trojiški vinogradniki vključili v prireditev
Festival vin Osrednjih Slovenskih goric v organizaciji Martine
Breznik, takratne 4. vinske kraljice Cerkvenjaka. Zelo odmevno
in priljubljeno je martinovanje,
s pomočjo dramske sekcije turističnega društva nam uspeva to

so najvišje ocene dosegli vzorci laškega rizlinga (18,27), modra frankinja (17,70) in modra
kavčina (17,67) pridelovalca Daniela Tuška.
Šipon z oceno 18,17 je pridelal Dušan Fekonja. Edvard Fekonja je pridelal beli pinot, sivi
pinot in renski rizling (vsi 18,33) in sauvignon
(18,30). Chardonnay Izletniške kmetije Breznik je bil ocenjen z 18,40 in penina z oceno
17,83 točke. Med sedmimi vzorci zvrsti je najvišjo oceno 18,07 dobil vzorec Marjana Klobasa. Medalje bomo podelili na dnevu odprte
kleti v juniju.
Visoke ocene pričajo, da trojiški vinarji
mojstrsko obvladamo vinsko tehnologijo. Na
podlagi pravilnikov bo upravni odbor društva
vinogradnikov na prvi seji razglasil sortna
protokolarna vina za leto 2017 in zvrst Trojičan.
Predsednik Peter Leopold
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je prispelo 32 vzorcev. Petčlanska strokovna
komisija pod vodstvom Andreja Reberniška je
izvedla ocenjevanje in poudarila, da so lanska
vina odlična, vendar količinsko precej slabša
od povprečja. Najvišjo oceno je prejelo vino
traminec vinogradnikov Marinke in Marjana Poliča z oceno 18,83 točke. Povprečna
ocena je bila 18,12 točke. Prav tako je Društvo vinogradnikov Sveta Ana prejelo za svoje društveno vino pod imenom Postič zlato
medaljo z oceno 18,10 točk. Priznanja so bila
podeljena na občnem zboru, ki je bil 24. 3.
2017.
Viktor Kapl, predsednik društva

VIKTOR KAPL
BREZNIK JOŽE IN ALENKA
DAVID ROŠKARIČ
JANEZ SENEKOVIČ
FELIKS BERIČ
JANEZ SENEKOVIČ
FELIKS BERIČ
MATIJA ŠENVETER
DRU. VINOGRAD. SVETA ANA
JELKO JAUK
MARIJAN KRAMBERGER
DAMIJAN ŽUPEC
JANEZ VAJNHADEL
MATIJA ŠENVETER
KARLA IN JOŽE MAJCENOVIČ
BREZNIK JOŽE IN ALENKA
BRANKO ZADRAVEC
VINOGRADNIŠTVO EDER
KARLA IN JOŽE MAJCENOVIČ
VINOGRADNIŠTVO ŠENVETER
JANEZ SENEKOVIČ
FRANC GRAJNER
KARLA IN JOŽE MAJCENOVIČ
JELKO JAUK
VINOGRADNIŠTVO ŠENVETER
MARIJAN POLIČ
KARLA IN JOŽE MAJCENOVIČ
MARIJAN KRAMBERGER
VINOGRADNIŠTVO ŠENVETER
VINOGRADNIŠTVO EDER
MARIJAN POLIČ
MARIJAN KRAMBERGER

DRAŽEN VRH 56 17,93
DRAŽEN VRH 40 17,50
KREMBERK 44
18,03
DRAŽEN VRH 61 17,90
FROLEH 11
17,87
DRAŽEN VRH 61 18,03
FROLEH 11
18,00
DRAŽEN VRH 35 17,77
SVETA ANA 17
18,10
KREMBERK 49
17,57
SVETA ANA 16
17,87
SP. ŽERJAVCI 38B 18,20
SVETA ANA 26
18,17
DRAŽEN VRH 35 18,30
KREMBERK 9 A
18,30
DRAŽEN VRH 40 18,20
SVETA ANA 26
18,20
SVETA ANA 16
18,27
KREMBERK 9 A
18,23
DRAŽEN VRH 35 18,30
DRAŽEN VRH 61 18,40
KRIVI VRH 5
18,23
KREMBERK 9 A
18,03
KREMBERK 49
18,20
DRAŽEN VRH 35 18,23
ZG. ŠČAVNICA 60 18,83
KREMBERK 9 A
17,83
SVETA ANA 16
18,40
DRAŽEN VRH 35 18,23
SVETA ANA 16
18,20
ZG. ŠČAVNICA 60 18,17
SVETA ANA 16
18,27

8. tradicionalni dan OŠ Benedikt

V

petek, 7. 4., je že osmič v pozdrav obiskovalcem tradicionalne prireditve
ob dnevu šole OŠ Benedikt zadonela
šolska himna. Čez 300 nastopajočih otrok iz
vrtca in šole je obiskovalce
popeljalo čez vodilno temo:
ljubezen. Ja, ljubezen je na
OŠ Benedikt v zraku. Čuti
se jo povsod, še posebej so
jo začutili glavni igralci: Valentin Kocbek Bratina, Martin Zorko, Karin Kocbek
Bratina, Špela Lovrec in Eva
Kebrič, ki so zaradi ljubezenskih prepirov v šoli dobili raziskovalno nalogo na
to temo. Odločili so se, da
raziščejo, kako so si ljudje
izpovedovali ljubezen od
kamene dobe pa vse do današnjih dni. Ugotovili so, da
so v preteklosti znali ljudje

biti romantični, si izpovedati ljubezen na tak
ali drugačen način (od dogovorjenih porok na
dvoru do romantičnih podoknic), da pa danes
to poteka povsem drugače, na moderen način.

Foto: Igor Barton

Občni zbor Društva diabetikov Lenart
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šolsko leto 2016/2017. Laskavi naziv naj športnika si je zaslužil Tilen Rajter, učenec 9. razreda, naj učenec za šolsko leto 2016/2017 pa
je postal Valentin Kocbek Bratina, prav tako
učenec 9. razreda,.
Program so popestrili otroški in
mladinski pevski zbor, šolska glasbena skupina, plesalci (otroci z vrtca
ter učenci od 1. do 9. razreda) ter seveda duo Darjan Kocmut in Vlado
Miljatovič. Za zaključek prireditve
pa je poskrbel glasbeni talent Issac
Palma.
Obiskovalci in gostje so doprinesli neprecenljiv dar. Zbrani prostovoljni prispevki so namenjeni
šolskemu skladu OŠ Benedikt, od
koder se financirajo številne dejavnosti za učence socialno šibkih
staršev.
Vesna Breznik
Foto: Marjana Zorko

Kaj si mislita o ljubezni, sta povedala v svojih nagovorih tudi župan Milan Gumzar ter
ravnatelj Milan Gabrovec. Ravnatelj pa je imel
v svojem nagovoru tudi prijetno dolžnost, in
sicer razglasiti naj športnika ter naj učenca za

DOGODKI IN DOGAJANJA

Vrtec Lenart na pustni povorki

O

troci in zaposleni iz vrtca Lenart smo
se tudi letos udeležili 26. tradicionalne
pustne povorke, ki jo organizira Občina Lenart. Zavedamo se, da je naša naloga,
da otroke seznanjamo z ljudskimi običaji in s
šegami. Pust je tako eden izmed teh običajev,
ki jih moramo prenesti na naslednje generacije. Prav zato se vsako leto znova našemimo z

namenom, da obujamo in ohranimo tradicijo
ter preženemo zimo. Tudi letos smo k sodelovanju povabili starše, stare starše, bratce in
sestrice in se skupaj našemili v skupinsko masko – Domine.
Otroci so se med sprehajanjem po zgodovini vrtca seznanili s tem, da so se to igro igrali

otroci že v preteklosti in tako je nastala ideja,
da se letos izjemoma našemimo v enotno skupinsko masko, to je v črne in bele domine. Naš
vrtec letos praznuje 60. rojstni dan in pustna
povorka je bila obenem otvoritev niza vseh
prireditev, ki se bodo v prihodnjih mesecih
odvile v okviru tega pomembnega jubileja.
Sodelovalo je vseh 17 oddelkov, kar potrjuje, da se starši vedno znova radi odzovejo povabilu
vzgojiteljic in s tem pokažejo željo po sodelovanju. V
povorki je korakalo 512 črno-belih ter velikih in malih
domin.
Zahvaljujemo se očetu,
Gorazdu Haložanu, ki nam
je velikodušno priskočil na
pomoč pri nabavi materiala
za izdelavo naše skupinske
maske.
Pustno vzdušje smo v našem vrtcu nadaljevali tudi
na pustni torek, ko smo organizirali pustno povorko
in rajanje. Otroci in zaposleni so se na ta dan našemili po želji. Različne
maškare so se sprehodile po ulicah Lenarta,
temu pa je sledilo pustno rajanje na ploščadi
vrtca.
Aleksandra Selinšek, pom. ravn.
OŠ Lenart – enota vrtec

znanje pridobivajo preko Društva Musica Levares, s katerim programsko sodeluje Inštitut
za zdravljenje in razvoj z glasbo iz Benedikta.
Letos so nas presenetili vsi skupaj. Ob pesmi
v dvorani: »Jaz pa grem
na zeleno trav’co« so
otroci nabirali marjetice, jih nesli mamicam
in babicam v dvorano
ter jih kasneje počastili
še z glasbenimi točkami. Lepo pesem kot
darilo za vse sta zapela
v duetu zakonca Marko
in Majda. Srečni smo
zaokrožili
čudovito
prireditev ob klavirskih
zvokih in petju komaj
petletne Nine in Ize
Naje, Luka in Mihela
Maia ob spretnem kitarskem igranju Alexa
in Žige, ob pravem pevskem nastopu mlade zvezde Ele Klare, srčno
doživetem petju Eve in pogumnih zvokih harmonike učenca Filipa. Prireditev je glasbeno
začel in zaključil Ansambel devetošolcev, v
katerem so Vid, Tilen in David, za katere je bil

V

skupinske nastope so bili vključeni učenci in
učenke od 1. do 5. razreda. Zmotno pa bi bilo
misliti, da skupinske nastope pripravijo samo
mlajši učenci, kajti opogumili so se tudi učenci
9. a razreda. Nekaj deklet in fantov je ob spremljavi harmonike zapelo pesem Lojzeta Slaka
Mama in navdušilo gledalce. Prireditev so popestrili
tudi otroci iz vrtca, ki so čudovito zapeli dve pesmi in
marsikateri mami privabili
solze v oči. Veseli nas, da
je ta prireditev vedno zelo
dobro obiskana, saj nam to
dokazuje, da se naši učenci
dobro pripravijo in navdušijo gledalce. Ob koncu smo
vsakemu udeležencu podarili pikapolonice za srečo,
ki so jih izdelali učenci 5.
razredov.
Anja Ploj, foto: Ana Šnofl

Materinski dan v Benediktu

N

a predvečer materinskega dne smo v
Benediktu pripravili dva dogodka v
počastitev vloge matere v družini in v
družbi. Prvi je bil kreativna glasbeno gibalna
delavnica; sodelovali so otroci z mamicami,
v parih igrali in zapeli pesmico, kjer je zvok
povedal več kot beseda. Imeli smo pestro izbiro instrumentov in manjših Orffovih glasbil.
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Tudi otroci, ki so se sprva dogajanja prestrašili,
so se sproščeni in nasmejani prisrčno vključili.
Dogodek je pripravila akademska glasbenica,
ki se ob izkustvenem delu posveča tudi raziskovalni in terapevtski vlogi glasbe. Na večer
pa se je pričela prireditev »Kdo mi tiho pravi: ti
si srček moj?« To so lahko mamica, ati, babica,
dedek in še kdo. Nastopili so otroci, ki svoje

izkustveno delo, kjer tudi srce dobi možnost
slišati, videti, objeti v dobri misli.
Za Društvo Musica Levares:
Majda Fras Leva, samozaposlena v kulturi

Selce: Mamicam za praznik

K

TD Selce je v marcu namenilo posebno
pozornost mamicam. Prav na materinski dan, v soboto, 25. 3. 2017, so v kulturnem domu pripravili prireditev Mamicam
za praznik. Na prireditev pa niso bile vabljene
samo mamice, ampak vsi krajani. Člani KTD
Selce so bili veseli ob pogledu na polno dvorano, saj jim to pomeni zahvalo za njihov trud,
obenem pa spodbudo za delo v naprej. Glavni
organizator prireditve je bila sekcija pevcev
ljudskih KTD Selce, ki so občinstvo razveselili
tudi s svojim ubranim petjem. Na prireditvi
pa so nastopili še otroci vrtca Selce, učenec 2.
razreda Luka Pučko, otroška dramska skupina
KTD Selce, ki je uprizorila kratko igrico, devetletni Matic Družovič s harmoniko, pevci
ljudskih pesmi DU Cerkvenjak, s plesom se

Prireditev ob materinskem dnevu pri Sveti Ani

četrtek, 23. 3. 2017, smo v KTC Sveta
Ana pripravili že tradicionalno prireditev, posvečeno našim mamam.
Učenci in učitelji smo se potrudili in jim pripravili različne nastope, s katerimi so učenci
pokazali svoje najrazličnejše sposobnosti. V

to prvi javni nastop. V društvu smo ponosni
nanje in na vse sodelujoče ter hvaležni za doživetja, ki jih je glasba poglobila in pozlatila. Želimo si več takšnih prireditev, kjer je vključeno

je predstavila učenka 8. razreda OŠ Voličina
Hana Pivljakovič, Tamburaši za dušo iz DU
Rače, violinistka Hana Berlak iz Juršincev in
Hišni ansambel Markovci. Zazvenela pa je tudi

skupna pesem Prišla bo pomlad, ki so jo zapeli
nastopajoči in občinstvo. Na vseh dosedanjih
prireditvah, ki so bile namenjene materam, so
najstarejši prisotni mami podarili šopek. Le-

tos pa so šopek podarili
prav posebni mami, ki
ima ljubeče srce ne le
za svoje tri otroke, ampak je ljubezen in materinsko skrb podarila
še 18 rejencem. Tako je
predsednik društva Janez Belna šopek podaril
Štefki Pulko iz Dolgih
njiv, ki je za svoje materinsko razdajanje prejela tudi močan aplavz
občinstva. Prireditev je
povezovala članica mladinske dramske skupine KTD Selce Karin Petko.
J. B., foto: V. Z.

15. obletnica Kluba Starodobnik Slov. gor.

Z

godovina organiziranega delovanja ljubiteljev starodobne tehnike sega v leto
1999, ko se je skupina, ki jim je ohranjanje starodobnih vozil in strojev veliko pomenilo, včlanila v Društvo
kmetijske tehnike Slovenije (DKTS) v Ljubljani. Nato se je ustanovila
sekcija tega društva za
Slovenske gorice. Od tu
so takratni zanesenjaki
Franc Lasbaher, Rudi
Bunderla, Jože Kramberger, Franc Fekonja,
Roman Kranvogel, Janez Razlag, Bojan Maurič in Anton Zupanec
18. februarja leta 2002
ustanovili sedanji Klub
Starodobnik Slovenske
gorice. Najprej je klub
združeval ljubitelje stare

kmetijske tehnike, nato pa vse več ljubiteljev
starodobnih vozil in motorjev.
Petnajsto obletnico so člani kluba slavnostno obeležili na rednem letnem občnem zbo-
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ru, ki je bil 24. februarja 2017 v gostišču Lekežič v Benediktu, ki so se ga udeležili skoraj vsi
aktivni člani. Zraven poročil organov društva
o opravljenem delu v zadnjem letu je bilo veliko povedanega tudi o aktivnostih v prejšnjih
letih in uspehih kluba v celotnem petnajstletnem obdobju. Predsednik Franc Lasbaher je
orisal prehojeno pot kluba vse od leta 2002.
Posebej se je zahvalil vsem tistim, ki skrbijo
za promocijo kluba na raznih srečanjih in razstavah, se udeležujejo strokovnih predavanj in
aktivno pomagajo klubu pri internih akcijah.
Spomnili smo se tudi vseh že umrlih članov, ki
so pustili v klubu trajni pečat.
V programu dela v jubilejnem letu so posebej izpostavili skrb za nadaljnje medsebojne
prijateljske odnose v klubu. Vrhunec obeleževanja petnajste obletnice pa želijo speljati na
že tradicionalnem srečanju članov s svojimi
starodobnimi vozili ter na strokovni ekskurziji v jeseni. Še naprej pa se bodo udeleževali
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srečanj med sorodnimi prijateljskimi klubi, ki
jih organizira tako DKTS kot Zveza slovenskih
društev ljubiteljev starodobnih vozil (SVS).
Vso skrb namenjajo tudi izdajanji certifikatov,
potrebnih za registracijo starodobnih vozil.
V razpravi je bil omenjen tudi novi zakon o
motornih vozilih, ki uvaja obveznost, da morajo biti vsi mopedi s 1. majem 2017 tehnično
pregledani in registrirani, torej tudi tisti, katerih moč motorja ne presega 4 KW in hitrosti
25 km/h. Obvezna bo tudi uporaba čelade.
Mopedi se lahko registrirajo brez dokazila
o izvoru in lastništvu, če lastništvo vozila ni
sporno (na podlagi ugotovitvenega postopka
o lastništvu).
Petnajsti občni zbor Kluba Starodobnik Slovenske gorice se je končal s prijetnim druženjem ob izmenjavi mnenj in snovanju novih
izzivov.
Franc Krivec

12. srečanje skritih talentov (nikoli ni
prepozno)

T

udi letos so se srečali na prvi pomladanski dan, 21. marca 2017, ob 10. uri, na
svetovni dan poezije. Teh skritih talentov se je letos zbralo 27 v dobro urejeni spominski sobi, posvečeni akademskemu slikarju
in scenaristu, rojenemu v Zg. Porčiču (na Vogrinovem), Maksu Kavčiču, v Gostilni na Griču v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Letos
je bil udeleženec srečanja tudi iz Prekmurja,
ostali pa iz raznih krajev Slovenskih goric.
Spet je bilo zaznati, da so srečanja dragoceno
izkušnja, saj so se avtorji ponovno predstavili
in brali lastna dela. Za nekaj avtorjev (Marijo Ferk, Rudija Tetičkoviča, Friderika Harla)
je dela zelo dobro prebrala znana pedagoška
delavka Adelena Neuvirt, ki je sodelovala do
sedaj na vseh srečanjih. Je edina dobitnica občinskega zlatega grba. Erika Kraner pa je za-

pela Tetičkovičevo pesem. Več vsebin je bilo
močno čustvenih, ganljivih, da je bilo videti
tudi solzne oči. Prispevki so bili med drugim

tudi z domoljubno vsebino in narečno besedo.
Po nagovoru predlagateljice teh srečanj in
hkrati dolgoletne zavzete predsednice Društva
upokojencev Sv. Trojica Marije Klobučar je na
citre zaigrala Nada Svetina pesem »Tam na vrtni gredi« in s citrami spremljala branje posameznih prispevkov. Stanko Kranvogel, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenske
gorice, je tovrstno srečanje pozitivno ocenil
in med drugim dejal, da je zadovoljen, da je
bila prisotna vodja Javnega sklada za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Lenart, Breda
Slavinec, ker bo sodelovanje uspešnejše. Prisotna sta bila tudi tajnik ZDU Slovenske gorice
Stanko Cartl in predsednik Društva upokojencev Sveta Ana Milan Bauman.
Breda Slavinec je kot vodja JSKD ta srečanja dobro ocenila in obljubila izdelavo brošure
prebranih prispevkov.
Prikazala je literarno
gibanje od leta 1973 v
Sveti Trojici v Slov. gor.
Stanko Kranvogel je
povedal, da bo Marija
Klobučar prejemnica
Velike zlate plakete Zveze društev upokojencev
Slovenije, ki bo podeljena v Benediktu. Marija
Klobučar se je na koncu
vsem zahvalila ter dodala: »Saj te plaketa prijetno poboža, srečna pa
sem, da ste vi zadovoljni
in srečni«. Nato je sledilo kratko druženje.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

»Moč glasbe nas združuje« že 5 let z vami

V

soboto, 25. marca, je Klub ljubiteljev
glasbe »Moč glasbe nas združuje«
organiziral že tradicionalni koncertno-televizijski projekt »Moč glasbe nas
združuje« ob materinskem dnevu v Športni
dvorani Lenart, katero so ponovno napolnili. Producent, scenarist in urednik Denis
Poštrak je s svojo odlično ekipo ponovno
dokazal, da so njihove prireditve na visokem nivoju, ki zadovoljijo še tako zahtevno
publiko.
Kot prva je nastopila čudovita Marta Zore,
ki je pobožala duše s svojimi romantičnimi
baladami. Nadaljeval je večni zabavljač Vili
Resnik, ki je zapel tudi v duetu z Marto Zore.

Ženske so vzklikale, ko je nastopil Vlado
Kalember, sledila pa mu je energična, svetovno znana čelistka Ana Rucner. Nastopil
je tudi 30-članski harmonikarski orkester
Siniše Čeha, domačin Gorazd Ademovič,
simpatične Vesele Štajerke, raznežila pa sta
nas tudi zakonca Majda in Marijan Petan.
Ob Ivici Pepelku in pesmih Lepih dečkov je
publika prepevala tako glasno, da je preglasila celo ozvočenje. Val navdušenja je požel
tudi argentinski zvezdnik Isaac Palma, ki je
ob svojem španskem repertoarju postregel
tudi s Šifrerjevo uspešnico »Za prijatelje«.

Jagoda vrh smetane pa je bil večni romantik,
najuspešnejši hrvaški kantavtor Boris Novković, ki je zapel svoje stare, večne uspešnice
ter predstavil novo pesem in videospot.
Prireditev sta povezovala znana televizijska voditeljica Jasna Kuljaj ter humoristka
Teta Tončka. Poskrbela sta za smeh, imitacije in presenečenja. Odlični odzivi obiskovalcev in glasbenikov so zadostni razlog, da
se bo ekipa s projektom »Moč glasbe nas
združuje« trudila še naprej.
D. P., foto: Klemen Mohorko

Na cvetno nedeljo so postavili presmec pri
cerkvi sv. Ruperta

Č

lani društva Presmec iz Dolgih Njiv so
na cvetno nedeljo, 9. aprila 2017, pri
cerkvi sv. Ruperta v Sp. Voličini postavili presmec. Prihod presmeca je z zvoki
pospremil Slovenskogoriški pihalni orkester
MOL Lenart. Približno 22
metrov dolg presmec, ki
ga iz zelenja izdelujejo več
dni, so ob 9.30 uri s konjsko vprego pripeljali v Sp.
Voličino in ga postavili pri
cerkvi. Sledila sta blagoslov
presmeca in sveta maša.
Člani Društva Presmec
iz Dolgih Njiv so leta 1999
izdelali 303,8 metra dolg
presmec, ki se je uvrstil tudi
v Guinessovo knjigo rekordov.
S cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na
veliko noč, ki je največji krščanski praznik.
Cvetna nedelja je prvi
dan velikega tedna, ko bogoslužno dogajanje predstavlja Jezusov slovesni vhod
v Jeruzalem. Obredi cvetne
nedelje, zlasti procesija z
zelenjem in branje evangeljskega poročila o Jezusovem
trpljenju (pasijon), izvirajo
iz bogoslužnih navad jeruzalemske Cerkve, ki so
poznane in opisane že v 4.
stoletju. Tradicija blagoslavljanja zelenja se je začela
pojavljati v 7. stoletju. Po
vzorcu
jeruzalemskega
bogoslužja so urejeni tudi
sedanji obredi, ki so bili
prenovljeni med t. i. liturgičnim gibanjem v
letih 1951–1955, dokončno obliko pa so dobili po drugem vatikanskem cerkvenem zboru
(1962–1965).
Presmeci, značilni za cvetno nedeljo pred
veliko nočjo, po ljudskem verovanju ščitijo
dom in odganjajo nesrečo.
Zaradi vere v njihovo magično moč so bili
cvetnonedeljski presmeci v preteklosti na po-

deželju stalni spremljevalci vsakodnevnega in
prazničnega življenja. Kot navaja Nena Židov
iz Slovenskega etnografskega muzeja, so presmeci pred raznimi nevšečnostmi ščitili kmečki dom. Ponekod so z njim obkrožili hišo, da

bi bila v njej sreča ali da bi bil dom zavarovan
pred strelo, požarom, boleznijo in nesrečo.
Del presmeca so po starem izročilu spravili
na podstrešje ali pa so na hišo in gospodarska
poslopja pritrdili križce iz blagoslovljenih šib.
Nekateri tudi danes ob grmenju ali bliskanju
zakurijo vejico iz butare, da bi odgnali točo.
D. O., foto: Venčeslav Zrim

Presmec iz
Radehove

Č

lani Turističnega društva Radehova so spletli več metrov dolg
presmec, s kolesi so ga pripeljali v Lenart in ga postavili ob cerkvi sv.
Lenarta. Presmec so postavili tudi ob
cerkvici ob jezeru v Radehovi.

Jasna Kuljaj, Denis Poštrak in Marta Zore

Več fotografij si lahko ogledate na spletu:
https://goo.gl/photos/
fPpvBBNjs1j52ooP9
www.lenart.si, foto:
Lojze Rajter
Vlado Kalember
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Presmec ob
rožengrunški
kapeli

Mlajši otroci so ga najprej prestrašeno opazovali, saj so ga spoznali le preko fotografije,
vendar se jim je znal s svojimi zanimivimi pesmimi, ki jih prepeva njegov papagaj, zelo približati. Sprostili so se, se smejali in ga navdušeno poslušali. Pri starejših otrocih je bil smeh
še izrazitejši, saj nove obraze lažje sprejemajo.
Takoj, ko je vstopil v igralnico in jih pozdravil
s smešnim glasom ter zanimivimi besedami,
so ga poslušali kar z odprtimi usti. Brez knjige, pripomočkov je pripovedoval o papagaju,

P

ri sami izdelavi in postavitvi presmeca je sodelovalo
12 članov oz. krajanov.
Tradicija izdelave postavljanja
presmeca na cvetno nedeljo sega
v leto 2000. Tako je bil letos izdelan in postavljen 17. presmec.
Karl Škrlec

Spomladanske aktivnosti ŠD Voličina

Razstava pirhov v Sveti Trojici

V

Sv. Trojici smo tudi letos pripravili bogato in raznoliko razstavo pirhov in drugih izdelkov na temo velike noči. Razstava je bila prava paša za oči, saj umetniki vedno znova
presenečajo z novimi izdelki in tehnikami. Še posebej se je potrudilo naselje Zg. Senarska, ki je za razstavo pripravilo Pasijon - prizore velike noči in skupaj z Društvom kmečkih
žena in deklet – skupina
Svetlice in Društvom upokojencev Sveta Trojica prijazno sprejelo obiskovalce
razstave ter jih simbolično
pogostilo s pisanko. Hvala
vsem, ki ste pripomogli k
letošnji razstavi ali jo obiskali.
Jože Žel

Velikonočna razstava v Knjižnici Lenart

V

knjižnici Lenart je bila v aprilu na
ogled zanimiva Velikonočna razstava.
Razstavljali so učenci od 5. do 9. razreda OŠ in vrtca Sveta Trojica. Izdelki so nastali
pri pouku likovne umetnosti ali pri izbirnem predmetu likovno snovanje pod
mentorstvom Metke Beber.
Med knjižne police so se
naselili zajci vseh mogočih
oblik in velikosti. Otroci
so jih ustvarili iz papirja,
odpadne embalaže in žagovine. Odpadkov ni nujno
vedno vreči v koš, ampak
lahko iz njih nastane tudi
umetnina, npr. velikonočni
zajec. Največ občudovanja je požel največji med
njimi, zajec Hary. Ker smo
EKO šola, pogosto za izde-

lavo montažnih plastik ali reliefov uporabimo
odpadke ali stvari, ki jih drugi zavržejo. Vse
zmontiramo, pobarvamo in umetnina je tu.
Na mehkem zelenem mahu so razstavo bogatili velikonočni pirhi v
različnih likovnih tehnikah.
Nekateri so bili iz keramike,
drugi so bili izdelani z zahtevnejšimi reliefnimi aplikacijami. Med njimi smo
lahko opazili tudi tradicionalen slovenski ornament v
rdeči in modri barvi. Vsi pa
so prikazovali lepoto velikonočnega ornamenta.
Razstava nas je lepo popeljala v velikonočni praznični čas.
Metka Beber

Primož Suhodolčan na obisku v vrtcu Sveta Ana

N

a razpisu Društva slovenskih pisateljev, ki od
leta 1996 organizira in
koordinira izobraževalni program Povabimo besedo 2017,
smo bili izbrani, da nas obišče pisatelj, ki si ga
lahko izberemo sami. Odločili smo se za Primoža Suhodolčana.
V pripravah na srečanje smo po skupinah
prebirali njegove knjige in si ogledovali nje-

gove fotografije. V loži vrtca smo pripravili
manjšo razstavo njegovih knjig, ki so si jih
otroci lahko izposodili tudi na dom. Vzgojiteljici Suzana Šober in Suzana Koler sta za vse
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dečku, ki ni želel iti spat, Petru nosu ter še o
marsičem drugem in otroci so si izdelali svoje
domišljijske slike, ki so jim bile zelo smešne.
Ne samo otroci, tudi vzgojiteljice smo uživale in se vživele v pripovedovanje pisatelja, ki
je bilo zelo zanimivo, sproščeno in zabavno.
Veseli smo, da nam je bila omogočena čudovita izkušnja, da smo lahko pisatelja spoznali
tudi v živo, ne samo preko njegovih knjig.
Špela Čeh, vzgojiteljica

otroke vrtca pripravili lutkovno igro iz zbirke
Ti kanta požrešna z naslovom Čudežno jajce
sredi travnika. Otroci so ob gledanju in poslušanju uživali in sodelovali.
Srečanje smo imeli v sredo, 29. 3. 2017. Naj-

prej je obiskal otroke prvega starostnega obdobja (skupini Zvezdice in Sončki), nato pa še
otroke drugega starostnega obdobja (skupine
Zmajčki, Metulji in Mikimiške).

V

nedeljo, 26. marca, je Športno društvo
Voličina organiziralo avtobusni prevoz
v Planico. Kljub temu da naši fantje
letos niso blesteli, je bilo zanimanje za polete
veliko. Proti Planici smo se odpravili opolnoči,
vsi veseli in polni pričakovanj. Da nam je pot
hitreje minila, smo imeli tudi harmonikarja, ki
je igral vso pot, mi pa smo prepevali. V Planico smo prispeli zgodaj zjutraj in se okrepčali s kislo juho. Vzdušje v Planici je zmeraj
vrhunsko. Ogledali smo si kar nekaj dolgih
poletov. Kljub temu
da je bila samo
ena serija, nas to
nikakor ni potrlo.
Odpravili smo se k
avtobusu, kjer smo
veselo prepevali, se
okrepčali s pečenko
in pecivom, ki so ga
spekle gospodinje
prav za naš izlet. Po
poti domov je bilo
veselo. Naš harmonikar Matjaž je bil
res neutruden, tako
smo naredili pravo »čago« v Trojanah in v Lopati na bencinskem servisu. Bilo je res veselo
in domov smo se vrnili polni novih spominov
in novih poznanstev. Prihodnje leto se ponovno odpravimo na ogled smučarskih poletov.
V začetku aprila pa smo organizirali že tradicionalno tekmovanje v bovlingu za vse člane

športnega društva Voličina v kategoriji moških in žensk. Štel je izkupiček dveh iger. Pri
moških, ki jih je bilo več, je slavil Jože Bitenc,
drugi je bil Grega Tuš, tretji pa Igor Tuš. Pri
ženskah je slavila Tadeja Damiš, za njo sta bili
Cvetka Tuš in Tončka Polanec.
Za prvi maj se bomo odpravili na tradicionalni pohod na Zavrh. Zato že sedaj vabimo
vse člane in tudi tiste, ki bi radi postali naši
člani, da se nam pridružijo. V spomladanskem
času bomo izvedli različna dela in čistilne ak-

cije na igriščih v Športnem parku v Voličini
Vse, ki koristite igrišča, zato prosimo, da se
držite pravil in skrbite za čistočo.
Hitro pa bo spet avgust in že bo tu naša največja prireditev – Šporni vikend v Voličini.
Članica upravnega odbora Tadeja Damiš in
predsednica društva Cvetka Bezjak

Antonu Mlasku nagrada »Aviana 2016«

N

agrado »Aviana 2016« je prejel Anton
Mlasko iz Benedikta v petek, 7. aprila
2017, na letnem zboru članov Društva
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
(DOPPS). Prestižna nagrada se podeli vsako
leto eni osebi ali organizaciji, ki je v prejšnjem
letu naredila največ za varstvo in ohranjanje
ptic v Sloveniji. Poudarki predlagatelja Pomurske sekcije DOPPS za utemeljitev nagrade:
»Anton Mlasko je predsednik Zgodovinskega
društva Atlantida raj slave iz Benedikta, ki so
ga februarja 2017 preimenovali v Turistično
društvo Atlantida. Območje je bogato z arheološkimi ostanki, veliko je prazgodovinskih in
rimskih gomilnih grobišč. Največja najdba v
preteklosti pa so bile Negovske čelade, najdene v Ženjaku, kraju, kjer živi Anton Mlasko.
Čelade časovno pripadajo obdobju od 5. do 2.
stol. pr. n. š. (železna doba, halštat).
Anton Mlasko se osebno zelo zavzema za
ohranitev kulturne in naravne dediščine, ka-

mor spada tudi skrb za ogrožene vrste ptic. Ko
je izvedel, da je zlatovranka, kot značilna vrsta
ptic tega območja, izumrla v Sloveniji in je bila
predvsem v Slovenskih goricah zelo pogosta
gnezdilka, je začel z akcijo.

V letu 2016 je Anton Mlasko dal pobudo, finančno podprl in organiziral akcijo izdelave in
postavitve več kot 100 gnezdilnic za smrdokavro, zlatovranko in druge manjše ptice pevke
na območju občine Benedikt.
Septembra 2016 je Anton Mlasko na lastno
pobudo izvedel foto natečaj na Osnovni šoli
Benedikt. Tema natečaja je bila fotografija iz
narave. Sodelovalo je 26 učencev. Na manjši
slovesnosti je g. Mlasko vsem udeležencem
podelil nagrade v obliki unikatne ptičje krmilnice. Trem najboljšim pa je podaril daljnoglede.
V letu 2016 nam je Anton Mlasko omogočil,
da smo v prostorih TIC Benedikt izvedli pet
predavanj na temo ornitologije in naravovarstva. Udeleženci so bili učenci OŠ Benedikt od
5. do 9. razreda.
Z njegovo pomočjo in s pomočjo petih
učencev OŠ Benedikt smo v mesecu decembru člani Pomurske sekcije DOPPS v prostorih TIC Benedikt skupaj izvedli delavnico, na
kateri smo izdelali 15 ptičjih krmilnic za ptice
pevke, ki smo jih pozneje namenili za predstavitve društva na predbožičnih stojnicah v
Pomurju. Za nagrado za opravljeno delo je
domači učitelj biologije sodelujoče učence po
koncu delavnice odpeljal na ornitološki izlet
na jezero Komarnik pri Lormanju.
Anton Mlasko ima zelo dobro razvit čut za
staro in čut za pomen ohranjanja narave ter
kulturne krajine Slovenskih goric. Kot domačin pozna veliko ljudi, je izreden lobist, vnet
zagovornik in hkrati implementator različnih
aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev ohranjanja kulturne in naravne dediščine Slovenskih goric. Tako mu je uspelo tudi povezati
člane DOPPS, domačine in OŠ Benedikt. Za
izdelavo in postavitev gnezdilnic je namenil
lastna sredstva. Ob tem je nagovarjal svoje prijatelje in znance mizarje, ki so potem tudi sami
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začeli izdelovati gnezdilnice ter jih nameščati
v svoji okolici. S svojo aktivnostjo je zaslužen
za ozaveščanje odraslih in osnovnošolcev.
Za vse to smo Antonu Mlasku zelo hvaležni
in upamo, da bomo v prihodnje še naprej del
skupne zgodbe.«
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic

Slovenije (DOPPS) je neprofitna nevladna
organizacija, ustanovljena leta 1979, ki deluje
v javnem interesu ohranjanja narave, varstva
okolja in na področju raziskovalne dejavnosti
ter mednarodnega sodelovanja.
Janez Ferlinc, foto dr. Peter Legiša

Pomen čebele za ljudi in kmetijstvo

Č

ebelarsko društvo
Sveta Ana je ob letošnjem praznovanju
60. obletnice ČD v petek,
31. marca, v Kulturnem
domu organiziralo predavanje za občanke in občane,
čebelarke in čebelarje ter
vse, ki jih tematika zanima.
Ob govorjeni besedi in računalniških aplikacijah je
na zelo zanimiv in poučen
način predaval strokovnjak
dr. Stanko Kapun, univ. dipl. inž. kmetijstva.
Predavanja se je poleg domačinov udeležilo
tudi nekaj čebelarjev iz sosednjih občin.
Vsebina predavanja je temeljila na pomenu
čebel za opraševanje. Kako uspešno čebelariti
na kmetijskih površinah skupaj z intenzivnim
kmetovanjem? Čebele so glavne opraševalke
cvetočih rastlin. Če izumrejo, bo izginilo rastlinstvo, posledično bo manj hrane za ljudi
in ostale živali in življenje na zemlji bo izumrlo. Za pridelavo dovolj velike količine hrane
bo še vedno potrebno intenzivno kmetovati.
Kmetovalci bodo še naprej škropili posevke,
sadovnjake in vinograde za čim boljši končni
pridelek.
Predavatelj dr. Stanko Kapun je na zelo
spoštljiv način opozoril uporabnike fitofarma-

cevtskih sredstev, da bo potrebno bolj dosledno upoštevati zakonodajo glede
škropljenja, saj prevečkrat
prihaja do pomora medonosnih čebel.
Vsem še enkrat polaga
na srce: »V sadovnjakih in
vinogradih je potrebno zvečer zmulčiti cvetoče travišče. Šele naslednji večer (po
18. uri, ko se čebele vrnejo
v panj) se lahko poškropi.
Tudi posevke se škropi zvečer v brezvetrju.
Cisterne in škropilnice se očistijo z vodo, ki se
zlije na površino, kjer se je škropilo.«
Industrija bo še naprej proizvajala zelo
strupena sredstva za zatiranje škodljivcev. Od
vsakega uporabnika posebej pa je odvisno, katero vrsto škropiva bo izbral, koliko ga bo izlil
in ali bo upošteval čas škropljenja. Ljudje se
premalo zavedamo, da intenzivno kmetijstvo
(predvsem poljedelstvo, vinogradništvo in
živinoreja) prinaša več težkih, tudi neozdravljivih bolezni, s katerimi se srečuje že skoraj
vsaka družina.
Napravimo korak naprej za čebele in tudi za
nas, ljudi!
Majda Vrbnjak. foto: Jože Kolarič

Čistilna akcija v
Lenartu

V

soboto, 2. aprila, je na območju
občine Lenart potekala čistilna
akcija, ki se je je udeležilo več
kot 360 oseb. Zbrali so več kot 3500 kg
mešanih komunalnih odpadkov. Akcija je bila uspešna, upamo, da bodo
učinki čistilne akcije dolgotrajni …
www. lenart.si

K

družina Benedikt in Občinska organizacija RK
Benedikt.
Čez zimo se je v obcestnih jarkih, robovih
gozdov in travnikov, v gozdovih, ob sprehajalnih poteh nabralo veliko, celo zelo veliko
odpadkov, ki ne sodijo v naravo. Ker nam ni
vseeno, kakšen je naš kraj, naša narava, naše
sprehajalne poti, gozdovi, organiziramo to akcijo, s katero sproti vzdržujemo naš kraj čist in
prijazen za ljudi. Čeprav so besede, ki jih organizatorji in vsi tisti, ki se te čistilne akcije udeležimo vsako leto: »Jaz ne mečem, za drugimi
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o je eden od posnetkov čistilne akcije
v Sveti Trojici v Slovenskih goricah na
dan 1. aprila 2017. Že več let grozeči
suhi oreh se je le moral umakniti. Podrezal ga
je trojiški podžupan Branko Novak, z JCB pa
ga je potisnil Albin Postružnik. Tako je sedaj
na cesti Maksa Kavčiča ta nevarnost odstranjena.
Boranje je bilo dovolj za malico na koncu
čistilne akcije. Pripravil jo je Dejan Fras. Ida
Švarc je ena izmed tistih, ki so to enolončnico
odpeljali na teren. Štefka Kurnik pa je poskrbela za postrežbo tem, ki so malicali na vrtu

Gostilne na Griču. Malica dobra – konec akcije uspešen.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Ribiški praznik

V

Ribiški družini Pesnica – Lenart praznujejo letos 60-letnico delovanja.
Ob tej priložnosti so izdali društveno
kroniko s kratkim zgodovinskim pregledom
delovanja ribičev v osrednjih Slovenskih goricah. Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik tega zglednega ribiškega kolektiva

Branko Vukan, »dandanes biti ribič ne pomeni
zgolj le ribolov in odvzem ribe, ampak v prvi
vrsti skrb za čisto naravo in ohranitev ribjega
življa. V naši ribiški družini se lahko pohvalimo z dolgoletno in nadvse uspešno tekmovalno
dejavnostjo. Lenarški ribiči dosegajo vrhunske
rezultate na državnih prvenstvih in tudi velike
uspehe na svetovnih in evropskih
tekmovanjih. Naša poglavitna skrb
pa velja ohranjanju čistih voda in
ribjega življa v njih. Pomembno je
namreč vedeti in razumeti, da gre
pri ribiških organizacijah in njihovih članih za poslanstvo, ki presega
vsako drugo (tržno) rabo vode in
bi objektivno država morala naše
delo in poslanstvo plačevati, ne pa
ga omejevati in obremenjevati z vodnimi dovoljenji, vodnimi povračili
ter koncesninami«, je ob 60-letnici
RD Pesnica- Lenart še dejal predsednik Branko Vukan.
Trojiško jezero je še vedno mikavno za ribiče. Foto: Marjan
M. T.
Toš

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

V Benediktu že tradicionalna čistilna akcija
Očistimo svoj kraj 2017
ot že nekaj let zapored smo tudi letos 1.
aprila organizirali čistilno akcijo Očistimo svoj kraj 2017. Izvedbo so prevzeli v soorganizaciji Občina Benedikt, Lovska

Trojiška čistilna
akcija

pa ne bom pobiral!« nekoliko boleče in skrb
vzbujajoče, je zavedanje občanov naše občine,
da je potrebno kraj in krajino vzdrževati in čistiti, k sreči še vedno na visoki ravni. Tako se
je akcije tudi letos udeležilo okrog
70 občanov, ki so bili organizirani v skupine po vaseh. Še posebej
me kot soorganizatorja veseli, da
so med nami bili tudi otroci. Verjamem, da bomo starejši z lepim
vzgledom in skrbjo za urejeno
okolico to prenesli tudi na mlajše.
Vsi, ki se teh akcij udeležujemo, s
tem dokazujemo, da imamo svoj
kraj radi, da smo pripravljeni za
njega tudi nekaj narediti, in to
brez plačila in velike hvale. Prav
zaradi izkazane skrbi in ljubezni
do domačega okolja pa se želim
kot soorganizator osebno zahvaliti vsem, ki ste se v soboto čistilne
akcije udeležili in s tem pokazali svojo skrb za
čisti Benedikt.
Zahvala gre tudi Gostilni na kmetiji Kaučič
iz Trstenika, ki je priskrbela prigrizek. Občinska organizacija RK Benedikt je financirala
pijačo, Občina Benedikt pa je poskrbela za
vrečke, rokavice in odvoz odpadkov. Še enkrat
hvala vsem za letošnjo udeležbo, z željo, da se
nas v naslednjem letu zbere še več.
Mag. Milan Repič,
predsednik OORK Benedikt,
foto: Igor Barton

V zeliščnem vrtu pri sv.
Rupertu je zacvetel ranjak,
to me je tudi nagovorilo, da
vam ga malo predstavim. Po
starih verovanjih je ljudi in
živino varoval pred uroki,
zato so hišo in hlev večkrat
letno z njim pokadili. Breje
krave so polili s čajem iz ranjaka, da bi lažje telile. Ime
je dobil po kraljici Anthyllis,
ki je iz njega delala mazila
za rane. Ta lepa travniška
rožica, ki spada med detelje, je odlična paša
za živino, še posebej prija ovcam, prav tako
cvetove ranjaka rade obiskujejo čebele, čmrlji in metulji. Njegova domača imena so:
mačkina detela, ta rumena detela, uročnik,
ranica, ranjenik, medvejčka … Raste na
sončnih travnikih in pašnikih, ki niso pognojeni, od nižin do sredogorja. Ljuba so
mu revna tla, ki vsebujejo apnenec. V zemlji
ima vretenasto korenino, stebla so visoka do
30 cm, porasla z nežnimi dlačicami. Listi so
spodaj dolgopecljati, celi ali pernati. Višje na
steblu so lihopernati, suličasti, zadnji je vedno večji od ostalih. Cvetovi rastejo v socvetju. Cvetno glavico, ki je v odtenkih rumene
barve, obdaja narezan ovršni list. Cveti od
sredine aprila do avgusta, odvisno od tega,
na kakšni višini raste.
Ranjak je zdravilen za ljudi in živali, vendar je v zdravilstvu, žal, malo pozabljen. Priljubljen je v ljudskem zdravilstvu, še posebej
v alpskih deželah. V sončnem, suhem vremenu nabiramo v zdravilne namene cvetne
glavice (kar je zelo pomembno, da se na njih
ne zaredijo molji). Posušimo jih v senčnem,
zračnem prostoru in shranimo. Seveda lahko uporabljamo tudi sveže cvetove. Vsebuje čreslovine in saponine. Kot nam že ime
pove, ga uporabljamo za zdravljenje vseh
vrst ran, ureznin, krast, ozeblin, tudi notranjih ran po operacijah. Pomaga pri aknah,

ekcemih in žuljih. Kot grgralo je primeren pri vnetju dlesni in grla. Pomirja
razdražen želodec, še posebej pri otrocih, ki jih muči
bruhanje. Izboljšuje kri in
čisti telo pri pomladnem
postu. Lajša tudi tegobe
zaprtja. P. S. Ašič predlaga,
da ga damo v čim več čajnih mešanic. Čaj iz ranjaka za čiščenje krvi: ščep
cvetov poparimo, pustimo
15 minut, precedimo, pijemo po požirkih
dve skodelici dnevno. Mirjam Grilc priporoča domači čaj iz enakih delov: ranjaka,
materine dušice, melise, listov maline in
citronke. Poparimo, pustimo 10 minut, lahko ga tudi sladkamo. Čaj za umivanje ran:
dva dela ranjaka in en del ozkolistnega trpotca poparimo, stoji 15 minut, precedimo
in z mlačnim umivamo rane, ki jih nato še
prevežemo z vlažnim obkladkom in menjujemo vsako uro. Mazilo iz ranjaka: pol kilograma neslane svinjske masti segrejemo, dodamo 150 g svežih cvetov, na rahlem ognju
ob mešanju pražimo 15 minut, odstavimo,
pustimo 24 ur, segrejemo, precedimo in
temeljito vmešamo dve žlici medu. Mazilo
damo v kozarčke in hranimo v hladilniku.
Uporabljamo za vse vrste ran in ozebline.
V naravni kozmetiki se pripravki iz ranjaka
uporabljajo za vse tipe kož. Ranjak na kožo
deluje spodbujevalno, da le-ta opravlja svojo
funkcijo. Po uporabi preparatov iz ranjaka je
koža bolj sveža, sijoča, prvi znaki staranja so
ublaženi.
Nedavno sem poslušala razmišljanje o
pomenu velike noči in kako biti velikonočni
človek. Ena izmed vrlin velikonočnega človeka je tudi dobrota. To sem občutila danes
(veliki petek), ko smo od Darinke in Stanka
prejeli praznični domači kruh. Hvala vama!
Marija Čuček
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Ravnanje z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom
Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, zadovoljevanju osebnih in skupnih
potreb nastajajo t.i. biološko razgradljivi
kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad.
Med slednje štejemo odpadno vejevje,
travo, listje, staro zemljo lončnic, rože,
plevel, gnilo sadje, lesni pepel … medtem
ko med biološko razgradljive kuhinjske
odpadke spadajo odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne
lupine, kavne usedline, filter vrečke,
pokvarjeni prehranski izdelki, kuhani
ostanki hrane, papirnati robčki, brisače
in papirnate vrečke; skratka vsi odpadki,
ki se lahko razgradijo po naravni poti, s
kompostiranjem.

Slika 3: kompostnik iz lesa

Kompost – naravno organsko gnojilo
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih
odpadkov omogoča, da jih namesto na
odlagališča preusmerimo na kompostiranje, pri čemer dobimo kompost kot naravno
organsko gnojilo. V skladu z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom je prioritetno lastno kompostiranje, šele ko povzročitelj odpadkov iz
gospodinjstva nima te možnosti ali ne želi
kompostirati biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega vrtnega odpada, jih morajo prevzeti
izvajalci obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb zbiranja določenih vrst komu-

Slika 4: kompostnik iz žice
Proces kompostiranja

stik s tlemi in naj bo z
vseh strani primerno
prezračen. Kot prvo plast
damo plast zdrobljenih
vej, ki poskrbi za dobro
zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje
vode. Za optimalen razkrojni procesa je
pomembna zadostna prisotnost kisika, ki
jo dosežemo tako, da se suhi strukturni
material (veje in zeleni obrez) in vlažni
nestrukturni material (trava, kuhinjski
odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno
takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali
rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne
vonjave, obenem pa onemogočimo privabljanje neželenih gostov, kot so podgane ali
ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri
50 - 60° C, mikroorganizmi, bakterije in
glive proizvajajo humus in hranilne snovi,
za kar pa potrebujejo določeno vlago. V

Slika 5: kompostnik iz plastike

času daljše poletne suše je priporočljivo
vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni
kompostnik poln oziroma po približno pol
leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga
prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel
kompost presejemo s sitom z odprtinami

15 do 20 mm, preostanek pa uporabimo za
nadaljnji razkroj kot strukturni material.
V kolikor ne kompostirate sami,
tovrstne odpadke za vas prevzamemo
mi!
Kot izvajalec javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
zagotavljamo za vse povzročitelje odpadkov iz gospodinjstva in pravne osebe, ki
nimajo možnosti ali ne želijo lastno kompostirati biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov iz gospodinjstev in zelenega vrtnega odpada, njihovo prevzemanje, odvoz
na lastno kompostarno ali kompostarne
poslovnih partnerjev.
V primeru odločitve o oddaji ločeno
zbranih biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpadka vas
prosimo, da nam to sporočite na naš
naslov: Saubermacher Slovenija, d. o. o.,
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, po e-pošti: pisarna@saubermacher.
si, po telefonu; 02/620 23 00 ali 620 23
01. Prevzemanje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada zagotavljamo v poletih
mesecih vsak teden, v zimskem času pa
štirinajstdnevno (marec, april in november) oz. tritedensko (januar, februar in
december). Način prepuščanja odpadkov
je podoben, kot pri mešanih komunalnih
odpadkih, torej zabojnik je potrebno postaviti na dan odvoza na prevzemno mesto
do 6. ure zjutraj. Kot izvajalec javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zagotavljamo tudi letno enkrat
pranje zabojnikov, v vseh ostalih primerih pa morajo za higieno svojih zabojnikov
skrbeti povzročitelji odpadkov.
(Članek je delno povzet po Uredbi o ravnanju
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom (Ur. list RS, št.
39/2010)).

Vaški grbi so ena najpomembnejših znamenitosti
Slovenskih goric

Slika 1: tipski zabojnik Slika 2: posodica za
za zbiranje biološko raz- zbiranje biološko
gradljivih odpadkov
razgradljivih kuhinjskih odpadkov

Pogoj za uspešno ponovno uporabo ali
predelavo odpadkov je njihovo ločeno
zbiranje, zato je prepovedano vsakršno
koli mešanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada z drugimi komunalnimi odpadki. Cilj
ločenega zbiranja biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada pa je, da se zmanjšajo celotne
količine odpadkov, ki se odlagajo, še posebej pa, da se zmanjša delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih,
predvsem zaradi povzročanja toplogrednih plinov in neprijetnih vonjav v okolici
odlagališč.
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nalnih odpadkov na območju posameznih
občin.
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke
je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter
redčiti z namenom, da se jih z odpadno
vodo odvaja v kanalizacijske sisteme,
greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode. Povzročitelji biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada morajo odpadke zbirati v
vodotesnih zabojnikih (slika 1) ločeno od
drugih odpadkov, izvajalec javne službe
zbiranja pa jih mora prevzeti s specialnimi
vozili, ki preprečujejo izpuščanje v okolje
in ne povzročajo neprijetnih vonjav. Za
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov uporabljamo posodico, ki jo
običajno hranimo v kuhinjskem elementu
ali shrambi (slika 2).
Kako uspešno kompostirati?
Za uspešno lastno kompostiranje je
pomembno več dejavnikov: pravilna izbira
kompostnika (primeri kompostnikov v
slikah 3, 4 in 5), določitev pravilne lokacije
za kompostiranje, pravilno ločeno zbrani
biološko razgradljivi odpadki in pravilen
postopek kompostiranja (shematski prikaz).
Za postavitev hišnega kompostnika na
vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden

Z

nani lenarški sodnik in pisatelj dr. Ožbalt Ilaunig (1876–1945) nam je v mariborskem Večerniku Jutra ohranil zanimive podatke o vaških grbih. Med drugim
je 23. 5. 1936 zapisal: »Navajam predvsem
imena za posamezne kraje v območju sodišča
Sv. Lenart v Slovenskih goricah. V Lormanju
poslušajo radi grlico, v Šetarovi so kojhači. Kaj
pomeni ta izraz, se ni dalo dognati. Sosedna
Radehova ima kot znamenje rog. Prebivalci
Gočove imajo kot grb volovsko čeljust. Bišanci
so si izvolili oves. V Rogoznici častijo ojca, to je
žabo, v Selcih se ponašajo s klojci (jabolčni krhlji), v Spodnji in Zgornji Voličini so srabotniki (Clematis vitalba ali srobot) … v Strmi Gori
pa lovijo raka.« Ilaunig je rešil iz pozabe 30 vaških grbov in skupaj s temi imam zbranih več
kot 200 vasi z grbi med Muro in Dravo. Kraji
z grbi so tudi v občini Lenart najbolj severno,
kar ni bilo znano do prebiranja Ilaunigovega
članka. Grbovna podoba je navedena v oklepaju krajev, ki jih dodajam za območje LAS
Ovtar: Andrenci (jermen (pojas)), Brengova
(črenšovi klojci (krhlji)), Cerkvenjak (klabük
s pero), Cogetinci (cekar ali v cekar zvonijo),
Čagona (prazen žakelj), Grabonoš (blazina),
Osek (krčenca), Senarska (vrbova tukla ali
koruznice (povitice iz koruzne moke)), Zg.
Verjane (pleh (priprava za pečenje kruha)),
Sp. Verjane (perman (plemenski prašič)), Spodnja in Zgornja Voličina (srabotnik (Clematis
vitalba ali srobot)) in Župetinci (kravji rep).
Seznam ni popoln.
Pravni zgodovinar dr. Sergij Vilfan (1919–
1996) je ugotovil, da so vaški grbi narodopisna
in pravnozgodovinska posebnost Slovenskih
goric in spodnjega Ptujskega polja. Zapisal je
še domnevo drugih, da lahko izvirajo ti grbi iz

grbov enoščitnih vitezov - strelcev, ki so nekdaj bivali v teh vaseh kot mejne straže. Vaški
grbi pa morda imajo zvezo s hišnimi znamenji.
Ohranjeni vaški grbi so ena izmed najpomembnejših znamenitosti Slovenskih goric
in Ptujskega polja, ki so nastajali od 11. stoletja naprej. Prebivalci naših vasi so iz strelskih
dvorcev branili svoje ozemlje pred raznimi napadalci. Po utrditvi meja so dvorci počasi propadli, grbe pa so obdržale vasi. Skozi stoletja se
je mnogo pozabilo in spremenilo. V ljudskem
spominu so ostale le šaljive zgodbe. Če bi bili
grbi samo za smešenje, jih ne bi smeli predstaviti, ko je Maribor obiskal cesar Franc Jožef
I. sredi 19. stoletja. Takrat je na odprtje mariborske kadetnice prijezdilo 140 konjenikov iz
Murskega polja in goric. Vsak je nosil zastavo
z grbom svoje vasi in bil oblečen v vaško narodno nošo.
Takšnih vaških grbov nimajo nikjer v Evropi. Naši predniki so znali z znaki in simboli
ohranjati značilnosti in posebnosti vasi. Čeprav vaški grbi niso bili izdelani po grboslovnih pravilih, nekateri turistični delavci razmišljamo o tem, da bi jih ponovno poustvarili po
sedaj veljavnih heraldičnih načelih. Modernizirani vaški ali drugi grbi bi postali turistični
logotipi krajev, destinacijske blagovne znamke
in edinstvene znamenitosti z več stoletno tradicijo.
Bralce tega časopisa prosimo, naj sporočijo na uredništvo, če se spomnijo kakšne
zgodbe o vaških grbih. Ali je imela grb še katera druga vas? Kaj pomeni beseda kojhači
iz Šetarove? Ali je kje ohranjen vaški grb, zastava z grbom, slika ali fotografija grba…?«
Janez Ferlinc
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ZA ZGODOVINSKI SPOMIN/MED LJUDMI

Redek grb s konjem na župnišču Sv. Benedikt

P

riznani strokovnjak za grboslovje Aleksander Hribovšek meni, da je grb
nad glavnim vhodom župnišča Sv.
Benedikt v Slovenskih goricah verjetno iz
17. stoletja. Na ščitu je zagotovo konj, ker ni
prostora za rog na glavi. Po pregledu nekaj
tisoč grbov je Hribovšek presenečeno ugoto-

vil, da so samorogi vsaj desetkrat bolj pogosti v grbih v Sloveniji kot konji. Neverjetno
in zanimivo. Po pregledu literature je našel
na Štajerskem samo dve rodbini v. Gleispach
in v. Seenuss, ki sta imeli konja oziroma sta
imeli tudi konja v svojem grbu.
Po do sedaj znanih podatkih je benediški

grb s konjem na grbovnem ščitu zelo redek,
saj je verjetno tretji rodbinski grb s to podobo na Štajerskem. Ne vemo, komu je pripadal.
Še starejši grb s samorogom oziroma konjem, ki ima na čelu spiralasto zavit rog, je
na sklepniku reber na stropu prezbiterija župnijske cerkve sv. Rupert v
Voličini. Grb s samorogom
je bil vzidan med gradnjo
poznogotske cerkve med
leti 1519–1538 in je menda
pripadal enemu izmed dobrotnikov za gradnjo cerkve. Največja grba na sredini stropa sta grb z zmajem
in sidrom grofov Stubenberških iz Vurberga ter grb
z govejo glavo in sekiro, ki
je morda od mesarja, ki je
bil takrat najbogatejši tržan
pri Lenartu. Nasproti samoroga pa je manjši grb s kelihom in črko M. Skoraj v vseh
slovenskogoriških cerkvah lahko najdemo
grbe, ki niso ne evidentirani in ne pojasnjeni.
Vsak grb skriva bogato zgodbo.
Janez Ferlinc

rico s trojiško penino in z njunima imenoma
graviranima kozarcema ter z njima nazdravil s
trojiško penino.
Cerkveni obred je opravil župnik p. Bernard
Goličnik, ki zakoncema pripravil lepo pridigo
ter jima na koncu izročil spominsko darilo.
Cerkveno slavje je s petjem na koru polepšal
župnijski zbor, ki ga je na orglah spremljal organist Andrej Dvoršak, s solo petjem pa Jože
Golob.
Prvič sta se zakonca poročila v cerkvi Sv.
Trojice 27. marca 1957. Dom sta si ustvarila
v Zgornjem Porčiču. Terezija se je rodila 1948.
leta v Spodnjem Porčiču. Po končani osnovni
šoli se je priučila za šiviljo, nekaj časa delala
v Mariboru, nato pa do upokojitve v podjetju
PIK Lenart. Ivan se je rodil 1947. leta v Radehovi. Osnovno šolo je obiskoval v Lenartu in
Sveti Trojici in se je izučil za dimnikarja. Nekaj
časa je opravljal delo poštarja pri Sv. Trojici,
nato pa ga je pot zanesla v Zavod Hrastovec,

Krvodajalski akciji v maju 2017
Sreda
3. 5.
KO RK Sv. Trojica 
Sreda
31. 5.
TBP Lenart 

E

lizabeta, rojena Žižek, je bila rojena 6. 4. 1927 v Črenšovcih v Prekmurju. Otroštvo je preživljala skupaj s sestro in bratoma. V mladostnih letih je spoznala življenjskega sopotnika
Ivana, s katerim se je poročila in živela v Kočevju. Leta 1956 pa sta se preselila v Zgornje Verjane v Sveto Trojico. Danes je ponosna
na sinova Draga in Bojana, ki je ostal z
družino na domačiji v Verjanah. Jesen
življenja ji lepšajo vnuki in pravnuki.
Elizabeto smo na lep pomladni dan,
prav na njen častitljivi jubilej, obiskali na njenem domu, na vrhu hriba v
Zgornjih Verjnah. V imenu Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah so
jo obiskali Zdenka Polanec in predstavniki Krajevne organizacije Rdečega križa Sveta Trojica. Zaželeli smo ji
še na mnoga zdrava leta.
BC

Zofija Zorko - 85 let

O

bčanka Občine Sveta Ana, gospa Zofija
Zorko, iz Ledineka 36 a je 2. aprila 2017
dopolnila 85 let. Ob njenem jubileju jo
je obiskal župan Silvo Slaček, ki jo je z obiskom
zelo razveselil. Ob izročitvi simboličnega darila
in cvetja ji je zaželel še obilo srečnih in predvsem
zdravih let.
AR

Zlatoporočno slavje zakoncev Katan iz Sv.
Trojice

V
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v OŠ Sv. Trojica
v tovarni

VAB I LO

90 let Elizabete Lipič

soboto, 25. marca 2017, sta v krogu
domačih, prijateljev in sosedov praznovala zlato poroko Terezija in Ivan
Katan iz Sv. Trojice. Zlatoporočno
slavje, civilno in cerkveno, se je
odvijalo v trojiški cerkvi. Civilni
obred je ob asistenci Barbare Cvetko opravil župan Darko Fras, ki je
zakoncema namenil nekaj lepih
besed in med drugim dejal: »Zakonska zveza, v katero sta stopila iz
ljubezni, ne pomeni samo sreče in
zadovoljstva, ampak tudi dolžnosti
in odgovornosti. Da sta jo lahko
gojila in negovala, je od vaju zahtevalo tudi veliko potrpljenja in spoštovanja drug do drugega. S svojo
medsebojno ljubeznijo in spoštovanjem tako dajeta svetel zgled naši
družbi, predvsem pa mladi genera-

kjer je služboval vse do upokojitve leta 2005.
V zakonu so se jima rodili otroci Brigita, Irena
in Boštjan. Danes jima jesen življenja lepša 7
vnukov in 1 pravnukinja. V veliko veselje jima
je, da si je hčerka Irena z družino le nekaj deset metrov od njune hiše ustvarila družino in
dom. Ker sta še pri močeh, še redita kravo, kar
je že redkost, a sta tako navajena. S tem imata
zaposlitev, obenem pa domače mleko.
Zakonca sta tudi družbeno dejavna, saj sta
aktivna člana društva upokojencev, Rdečega
križa, gasilskega in turističnega društva. Terezija je tudi članica društva kmečkih žena in
deklet, kjer je veliko let pekla kmečke dobrote
za razne prireditve, pri katerih so sodelovale
članice DKŽD Sv. Trojica. Ko smo ju vprašali, kaj ju je vezalo v zakonu skozi petdeset let,
sta nam dejala: to so bili ljubezen, zaupanje in
družina.
Občinska uprava

ciji.« Njuno življenjsko in zakonsko zgodbo je
predstavila Barbara Cvetko, župan pa jima je
izročil spominsko zlatoporčno listino in koša-

Območni odbor Maribor

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v maju.
Večer hospica z naslovom

Skozi trnje k zvezdam
bo v torek, 9. maja, 2017, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Vsak od nas gre skozi svoje trnje k svoji zvezdi. Midva sva v fazi, ko še hodiva skozi trnje,
ki pa se je že zelo razredčilo. Sva še opraskana, se pa te praske že celijo, nekaterih celo ni več
videti. Rada sva doma, rada pa tudi potujeva. Odločena sva, da se bova še naprej z veseljem
srečevala z živimi, obiščeva pa tudi tiste, nama drage osebe, ki so že odšle.
Naša gosta bosta Alenka in Hinko Samec iz Maribora, starša treh otrok, oba že upokojena, pa
še vedno polna optimizma.
Prijazno vabljeni!

V spomin

Franc Gradišnik (1940-2017)
Užalostila nas je vest, ko smo v sredini marca izvedeli, da je na prag večnosti
stopil spoštovani gospod Franc Gradišnik,
upokojeni obrtnik čevljarske obrti in nekdanji član Območne obrtno-podjetniške
zbornice Lenart.
Kdo ga ni poznal? Ponosnega človeka,
ki je do potankosti obvladal svoj čevljarski
poklic, ga ljubil in nam s tem svojim odnosom do dela vlival spoštovanje do njega
samega in do obrti, ki jo je desetletja dolgo
opravljal. Tudi potem, ko se je že upokojil
in bi pravzaprav moral delo odložiti, a je
vedel, da ga ljudje potrebujejo, kajti bil je
eden redkih, ki so še vešči čevljarske obrti.
Kruh si je dobesedno služil z delom
svojih rok, njegova marljivost pa mu je
pripomogla, da si je po letih delovanja v
skromni delavnici postavil nov, lep lokal
pri lenarški avtobusni postaji, kjer je še v
jeseni svojega življenja skupaj s svojo ženo
Miro stregel željam svojih strank, naj so
bile te še tako nenavadne. Znal je namreč
popraviti ali na novo narediti domala sleherno obutev: tudi tradicionalna obuvala
za potrebe folklornih skupin ali obuvala
ljudi, ki so tako ali drugače gibalno ovirani.
Svoje znanje je rad predstavljal mlajšim
generacijam. Kadarkoli smo ga prosili, je
brez pomisleka zaprl svojo delavnico, vzel
čevljarsko dreto, stol ter druge pripomočke in se odpeljal čez mejo, k našim sosedom, kjer je ves dan obiskovalcem tamkajšnjega sejma na kraju samem prikazoval,

kako nastaja usnjena obutev. Udeleževal
se je tudi semanjih dni ob priložnosti farnih praznikov v tukajšnjih okoliških krajih in na ta način čevljarsko obrt ohranjal
živo in blizu našim ljudem.
Zmeraj, ne glede, ali so bile razmere
obrtnikom naklonjene ali ne, pa je bil ponosen na svoj obrtniški stan in je v njem
tudi vztrajal, najsi so bili časi dobri ali slabi. Skupaj s svojo ženo se je rad udeleževal
plesov in drugih družabnih dogodkov, ki
jih je organizirala Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart, in s tem izražal
pripadnost svojim stanovskim prijateljem.
Pogrešali bomo njegovo kleno besedo,
njegov ponos do obrtniškega stanu, ki je
lahko v trajen zgled vsem kasnejšim obrtniškim rodovom.
Spoštovani Franc Gradišnik: naj vam bo
tam, kamor odhajate, lepo!
Stanko Bernjak, predsednik OOZ Lenart

Objava
Čevljarska delavnica v Lenartu (Maistrova ulica 14) išče osebo, ki bi imela veselje do čevljarskega poklica. Informacije na tel. 041 200 848 (Mira Gradišnik).
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IZ KULTURE

OI JSKD Lenart
Na Lutkarijah od Polža Vladimirja
do Petelinčka

Na Lutkarijah 2017 - območnem srečanju
lutkovnih skupin so nastopile: lutkovni skupini OŠ Sveta Ana, mentorice Ane Šnofl, ki sta
odigrali predstavi Zvezdica zaspanka in Polž
Vladimir gre na štop, Lutkovna skupina OŠ in
vrtca Sveta Trojica, mentorice Tanje Cekovski,
pa predstavo Bober Bor, lutkovno srečanje pa
je zaključila Lutkovna skupina Ti in jaz, pa
on, OŠ Lenart, mentoric Marjetke Šenekar in
Irene Čuček s predstavo Petelinček. Srečanje
je potekalo v sredo, 22. marca 2017, v dvorani
Kulturno turističnega centra na Sveti Ani. Prireditev je izvedel JSKD Lenart v sodelovanju z
OŠ Sveta Ana in Občino Sveta Ana. Strokovna
spremljevalka srečanja je bila Mojca Redjko.
Srečanje je pozdravil podžupan Drago Ruhitel. Priznanja je podelil predsednik Sveta Jože
Križan.

nart v sodelovanju z osnovno šolo in občino
Benedikt. Priznanja za udeležbo sta podelila
predsednik Sveta Jože Križan in vodja sklada
Breda Slavinec.

Regijsko srečanje lutkovnih skupin

Otroški pevski zbor OŠ Sv. Ana. Foto: Bojan
Mihalič

Mladinski pevski zbor OŠ Lenart. Foto:
Bojan Mihalič
Lutkovna skupina OŠ Sveta Ana, foto: arhiv
sklada

Diči, diči, diča je predstavil štiri
nove odrske postavitve

Letos je bilo območno srečanje otroških folklornih skupin Diči, diči, diča 1. marca 2017
v kulturnem domu Sveta Trojica. Prireditev je
pripravil JSKD Lenart v sodelovanju z OŠ Sveta Trojica, KD Trojica in Občino Sveta Trojica
v Slov. goricah. Nastopile so skupine: Otroška
folklorna skupina Šleka pac OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol, ki jo vodi Barbara Waldhütter,
folklorna skupina OŠ Sveta Ana v Slov. goricah, ki jo vodi Mateja Kop, otroška folklorna
skupina OŠ Lenart, ki jo vodi Vesna Rošker,
ter otroška folklorna skupina Postružjeki Kulturnega društva Trojica, ki jo vodi Janja Požegar. Strokovno je srečanje spremljala Petra
Nograšek. Srečanje je pozdravil župan Darko
Fras. Priznanja za udeležbo sta podelila predsednik Sveta Jože Križan in vodja sklada Breda
Slavinec.

Nastopile so tudi otroške gledališke
skupine v Sveti Trojici

JSKD Lenart je v sodelovanju z OŠ Sveta
Trojica, Občino Sveta Trojica in s KGD Reciklaža v sredo, 15. marca 2017, v kulturnem
domu Sveta Trojica pripravil območno srečanje otroških gledaliških skupin Otroški oder
2017. V programu so se predstavile otroška
gledališka skupina OŠ Voličina s predstavo To
je moja Koza, mentor skupine je Boris Gyorkoš, z monodramo Zakaj je volk užaljen? se je
predstavil Rene Škrlec iz OŠ Sveta Trojica pod
mentorstvom Anice Šuster, dramska skupina
OŠ Sveta Ana s predstavo Skrivnosti iz šolskega veceja mentorice Mateje Kop, gledališki
klub OŠ Cerkvenjak–Vitomarci s predstavo
Urška in povodni mož mentorice Jožice Vršič
ter otroška gledališka skupina OŠ Benedikt
pod mentorstvom Helene Kotnik in Timoteje
Haložan s predstavo Kremenčkovi. Strokovna
spremljevalka srečanja je bila Mateja Kokol.
Srečanje je pozdravil župan Darko Fras. Priznanja je podelil predsednik Sveta Jože Križan.

Folklorna skupina KD Trojica, foto: arhiv
sklada

Gledališki klub OŠ Cerkvenjak, foto: arhiv
sklada

Otroški in mladinski pevski zbori
zapeli v Benediktu

Si za ples? Sem za ples! - srečanje
odraslih folklornih skupin je bilo v
Jurovskem Dolu

V torek, 7. marca 2017, se je v kulturnem
domu Benedikt odvila območna revija otroških pevskih zborov Čričkov gaj 2017. Nastopili so: otroški pevski zbor OŠ Voličina, zborovodja je Aleksander Šijanec, otroški pevski
zbor OŠ Lenart, zborovodkinja Marina Zimič,
otroški pevski zbor Cerkvenjak–Vitomarci,
zborovodkinja Anita Greifoner Petrič, otroški pevski zbor OŠ Sveta Ana, zborovodkinja
Nataša Petek, otroški pevski zbor OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, zborovodkinja Marjeta
Caf, ter mladinski pevski zbor OŠ Sv. Trojica
in mladinski pevski zbor OŠ Benedikt, zborovodkinja Petra Škrlec. 27. marca 2017 je bila
območna revija mladinskih pevskih zborov,
kjer so nastopili vsi mladinski pevski zbori že
prej omenjenih OŠ. Strokovna spremljevalka
obeh revij je bila Alenka Korpar. Dogodka je
pripravil Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Le-
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ger. Nastopile so folklorna skupina VDC Polž
Maribor, enota Mravlja Lenart pod vodstvom
Jasne Šosterič, mladinska folklorna skupina
Jurovčan pod vodstvom Nevenke Gungl in
Cilke Neuvirt, folklorna skupina Ivanjkovci,
ki jo vodi Mojca Gorjak, folklorna skupina
KD Sveta Ana pod vodstvom Bojana Glaserja, folklorna skupina Jurovčan, KD Jurovski
Dol, pod vodstvom Cilke Neuvirt in Darinke
Kramberger. Srečanje je pozdravil župan Peter
Škrlec in skupaj z vodjo sklada Bredo Slavinec
podelil priznanja nastopajočim za udeležbo.
Regijsko srečanje lutkovnih skupin se je
letos odvijalo v Domu kulture Lenart, ko je
deset nastopajočih skupin pozdravil župan
mag. Janez Kramberger. Strokovno je srečanje spremljala državna selektorica Irena Rajh
Kunaver. Srečanje je izvedel OI JSKD Lenart
v sodelovanju z občino in OŠ Lenart. Zbrane
je pozdravila tudi vodja lenarškega sklada za

kulturne dejavnosti Breda Slavinec. Priznanja
je podelil predsednik Sveta Jože Križan. Izmed
domačih skupin sta bili izbrani za uvrstitev na
regijsko srečanje dve skupini: lutkovna skupina OŠ Sveta Ana mentorice Ane Šnofl s predstavo Polž Vladimir gre na štop in lutkovna
skupina OŠ in vrtca Sveta Trojica mentorice
Tanje Cekovski s predstavo Bober Bor.

Uvrstitev Reneja Škrleca na
regijsko srečanje otroških
gledaliških skupin

Na regijskem srečanju otroških gledaliških
skupin, ki je potekalo v sredini aprila v domu
kulture v Ormožu, je z monodramo Zakaj je
volk užaljen? Rene Škrlec iz OŠ Sveta Trojica
pod mentorstvom Anice Šuster nastopil med
izbranimi skupinami na regijskem nivoju kvalitete.

Rene Škrlec, foto: arhiv sklada
Lutkovna skupina OŠ in vrtca Sv.Trojica.
Foto: Bojan Mihalič

Breda Slavinec

Natečaj: Martin Krpan XXI. stoletja
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo ali pesnitev
Martin Krpan XXI. stoletja. Je še tak junak kot nekoč? Ima v glavi še
kaj soli ali jo le še tovori? Je še kos Brdavsu? Ali sploh še obstaja …? In še in še bi radi izvedeli, zato bomo vašega literarnega tovora še kako veseli!
Prvonagrajenec bo poleg glavne nagrade dobil častni naziv literarni zavetnik/zavetnica.
Vaše besedilo pošljite v štirih izvodih v A4-kuverti, v katero vstavite še manjšo zaprto kuverto z vašimi podatki: ime, priimek, starost, naslov, elektronska pošta in telefonska oz.
mobilna številka. Če želite, da prispevek objavimo pod psevdonimom, ga dopišite k zgornjim podatkom.
Besedila pošljite najkasneje do 21. junija 2017 in jih naslovite na Kulturno-gledališko
društvo Reciklaža, Nad jezerom 3, 2235 Sveta Trojica, s pripisom »Za literarni natečaj«.
Vse podatke najdete na strani: http://www.kgd-reciklaza.org/razpis/krpan/
Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na kgd.reciklaza@gmail.com

KNjigolAndiJa
Fotografija v prejšnji številki Ovtarjevih novic je dvignila »stari lenarški trg« pa tudi okolico. Ustno so potrdili, da je to res lenarški park,
številni, med njimi tudi Lenka Meke, Marjan
Banič, Marjan Korošec, ki je prepoznal v gospodu ob delovnem stroju svojega očeta, resničnost
trditve še preverja. Skupno vsem pogovorom pa
je: »Se spomniš, kako smo se sankali po tistem
malem bregu, kako smo ….?« Torej otroških
iger, druženja in smeha, šaljivih »naštimavanj«
in podobnih lepih reči iz mladosti se spominjajo še vedno, čeprav je od takrat minilo že več
kot 50 let. Tako pravi tudi gospa Cecilija Novak,
ki je edina pisala v uredništvo: »Stara fotografija je posneta v lenarškem parku pred več kot
petdesetimi leti. Kje je bila shranjena oprema,
ne vem. Vem pa, da je danes tam Park Jožeta

Pučnika, otroška igrala in vzorno urejeno okolje.« Res je, fotografijo je posnel Mirko Brumen
okoli 1966. leta.
Toliko o odmevih na prejšnjo fotografijo. Še
vedno pa je možno kaj napisati o zgodbah, ki
so že bile objavljene, saj bomo v Knjižnici Lenart, ki hrani te stare fotografije; večina njih je
izdelek Mirka Brumna; pripravili srečanje vseh
informatorjev, razstavo teh fotografij in brošuro
vseh zgodb z odmevi. Bodite zraven! Vse zapise
zato zbiramo na: Knjižnica Lenart, Nikova 9,
2230 Lenart. Pišete lahko tudi na: marija.sauperl@lenart.sik.si
Zdaj pa nov izziv. Kaj bi povedali k temu lepemu »gajnku« in povezani fotografiji?
Marija Šauperl

V soboto, 8. aprila 2017, je bilo srečanje
odraslih folklornih skupin. Organizator prireditve je JSKD Lenart v sodelovanju z Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah, KD Ivan
Cankar Jurovski Dol in OŠ Jurovski Dol. Srečanje je strokovno spremljal Tomaž Simetin-

Folklorna skupina Mravlja VDC Polž Maribor, enota Lenart. Foto: Bojan Mihalič
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Kitarist Glasbene šole Lenart na mednarodnem tekmovanju v Krškem

Razpis za vpis v Glasbeno šolo Lenart in
Cerkvenjak za šolsko leto 2017/18
Konservatorij za glasbo in balet Maribor – podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak, objavlja razpis za vpis v glasbeno šolo v
šolskem letu 2017/18. Vabimo vse starše, ki si želijo za svoje otroke kvalitetno glasbeno in
baletno izobrazbo, da jih pripeljejo na preizkus glasbenih sposobnosti za program glasba
ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico.
Preizkus za vpis bo potekal v petek, 26., in v torek, 30. maja 2017, od 17. do 19. ure v
prostorih Glasbene šole Lenart (Trg osvoboditve 7, Lenart) in Glasbene šole Cerkvenjak
(OŠ Cerkvenjak).
V Glasbeni šoli Lenart bodo potekali preizkusi za vpis v naslednje programe:
A. program glasba:
Instrument:
klavir
harmonika
violina
kitara
flavta
kljunasta flavta
saksofon
klarinet
trobenta

Priporočljiva starost:
7 - 9 let
7 - 9 let
7 - 9 let
8 - 10 let
9 - 12 let
7 - 9 let
9 - 11 let
9 - 11 let
9 - 11 let

bariton
oboa
tolkala

10 - 15 let
9 - 11 let
9 - 18 let

B. program:
Glasbena pripravnica
C. program ples:
Plesna pripravnica
Balet

6 let
6 - 9 let
9 - 11 let

V Glasbeni šoli Cerkvenjak razpisujemo naslednje programe: klavir, harmonika, kitara, flavta in kljunasta flavta.
Za vpis v program glasbene in plesne pripravnice ni potrebno opravljati preizkusa glasbenih sposobnosti.

V torek, 16. maja 2017, ob 18. uri pripravljamo učitelji in učenci Glasbene šole Lenart
v Domu kulture Lenart prireditev z naslovom »Glasbena šola se predstavi«. Predstavili
bomo dejavnosti in delo naše šole. Za lažjo odločitev vas vabimo, da našo prireditev
obiščete.
Prav tako vas vabimo na DAN ODPRIH VRAT v petek, 19. maja 2017, od 16. do 18.
ure. Lahko se boste sprehodili po naši šoli ter spremljali pouk in aktivnosti, ki se dogajajo
pri nas. Vabljeni!
Pripravila: Irena Košmerl Leš

Odlični na mednarodnem glasbenem tekmovanju v Varaždinu
Od 23. do 31. marca 2017 je v Varaždinu potekalo mednarodno tekmovanje Woodwind & Brass.
Udeležili so se ga učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor – podružnične šole Lenart.
Učenka trobente Eva Ožinger se je že v januarju pripravljala za nastop na Državnem tekmovanju
mladih glasbenikov Slovenije, pa ji je bolezen žal prekrižala načrte. Tokrat ji je uspelo na tekmovanju v Varaždinu. Pomerila se je v A kategoriji in za svoje odlično igranje prejela 97, 67 točke ter si s
tem prislužila 1. nagrado. Pri klavirju jo je podprla Zala Čuček Rojs, njen mentor pa je Simon Štelcer. Tudi klarinetist Žak Petrič Grajfoner, ki svoje znanje nadgrajuje pod mentorstvom Zdravka
Zimiča, se je odlično izkazal. Za svoje igranje je ob klavirski spremljavi Zale Čuček Rojs prejel 93,
67 točke od 100 možnih in prejel 2. nagrado.

V ponedeljek, 10. aprila 2017, je v Krškem potekalo mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare
Krško 2017«. Učenec Konservatorija za glasbo in balet Maribor - podružnične šole Lenart, kitarist
Žiga Žižek, ki nadgrajuje svoje znanje v razredu profesorja Bogdana Štabuca, je v 2. kategoriji
dosegel 97 točk od 100 možnih, prejel zlato priznanje in drugo nagrado.
Irena Košmerl Leš

Trojiška forma viva

V galeriji Dani pri Sv. Trojici v Slovenskih
goricah so odprli zanimvio razstavo del udeležencev 2. Forme-vive Sv. Trojica 2016, ki jo je
organiziralo Kulturno društvo Ernest golob–
Peter. Udeleženci so razstavljena dela oblikovali lani v svojih ateljejih, delavnicah in na terenu. Kot je povedal predstavnik organizatorja
Drago Lipič, so se za »tako obliko delavnice
na prostem (Forma Viva) odločili zaradi omejenih finančnih sredstev v društvu in zato, da
lahko vsako drugo leto nekoliko drugače pristopimo k izvedbi tega dogodka. Na letošnjo
formo vivo smo tako povabili štiri umetnike
(dva domačina in dva iz nekoliko širše okolice«. Na razstavi se predstavljajo Franc Ferlinc iz Sv. Trojice kot oblikovalec skulptur iz
lesa, domačin Danijel Vrečič kot oblikovalec
kovin, Marko Grašič iz Sv. Tomaža kot obli-

kovalec skulptur iz lesa in Ivan Dvoršak iz
Makol. Na otvoritvi sta sodelovala tudi trojiški
župan Darko Fras in mariborski umetnik in
galerist A. G. Gaberi , ki je bil tudi slavnostni
govornik.
M. T.

Japonska – nekoliko drugače
Potopisna predavanja so že dobila patino v
Knjižnici Lenart. Zakonca Peršak iz Maribora
sta predstavila daljno deželo Japonsko nekoliko drugače. Oba popotnika, planinca, tokrat
pa tudi starša hčere, študentke japonščine, sta
jo obiskovala
skozi vse pore
družbenih in
socialnih ter
okoljskih vidikov. Predvsem se nista
drenjala v velikih mestih,
ampak
sta
poiskala naravne zname-

nitosti, japonsko podeželje, značilnosti ljudi,
njihove navade in delila svoje bogato znanje
o tej deželi s skoraj polno dvorano Knjižnice
Lenart.
Marija Šauperl

28. 4. 2017

AKCIJA!

Ob nakupu novega
mobitela vam podarimo
Bluetooth Selﬁe palico.
Velja samo v PE Evitel Lenapark.
Ugodnost velja do 31. 5. 2017.
* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si.

*

Evitel d.o.o. PE Lenart Lenapark
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. goricah
Tel: 051 637 600
Email: lenart.evitel@siol.net
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Uspela prireditev Naj športnik Slovenskih goric
Izbor in podelitev priznanj športnicam, športnikom in zaslužnim za razvoj športa sta bila tudi
letos dobro sprejeta in odmevna. Pobudnikom in organizatorjem sklepne prireditve pa ne bi
tako dobro uspelo brez nesebične in več kot občutne pomoči. Zahvaljujemo se vsem, ki ste
pomagali pri organizaciji in izvedbi »večera slovenskogoriškega športa«. Posebno zahvalo namenjamo gostiteljem – Občini Sveta Trojica za soorganizacijo in pogostitev v kleti sv. Martina
in kolektivu Foto Tone za brezplačno izdelavo okvirov za majice naj ekip.
Zahvaljujoč pomoči smo bili tudi po tej plati dobra ekipa.

FUTSAL

Madalje v katah se je veselil Luka Lenart, ki je
med mlajšimi dečki (skupaj 36) osvojil bron.
Matija Sedonja je izvedel soliden nastop med
cicibani, a žal izgubil v 1. krogu. Gal Bauman
je po dveh uvodnih zmagah izgubil v 3. krogu, Luka Rola pa žal izpadel v polfinalu.
V kategorijah borb so Nino, Gal in Luka Rola
nesrečno izgubili prav v zaključnih sekundah borbe, vsi z rezultatom 1:0. K sreči pa je
odlično nastopal Vid Zarič, ki je imel 4 borbe
in pri tem do finala vse nasprotnike prepričljivo premagoval brez prejete točke. V finalu
je klonil proti predstavniku hrvaškega kluba
Hercegovina-Zagreb z 1:1, a zaradi pravila V Zagrebu

Slovenskim goricam
2 naslova državnih
prvakov v futsalu

April 2017 bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino KMN
Slovenske gorice. V razmaku tedna dni so se namreč v
klubu razveselili dveh naslovov državnih futsal prvakov.
Najprej je ta podvig uspel
dekletom, ki so v finalu proti
Celjankam po zmagi v Celju
(5:3) pred polno dvorano v
Voličini slavile še drugič (7:3)
in tako zasluženo osvojile svoj Državne prvakinje
prvi naslov državnih prvakinj.
Le teden dni kasneje se je novega naslova državnih prvakov veselila še selekcija U17,
ki je prav tako dvakrat ugnala
Meteorplast. V Ljutomeru z
rezultatom 10:8, v nabito polni dvorani v Voličini, kjer se je
zbralo več kot 200 gledalcev,
pa z rezultatom 13:8. Po osvojenih naslovih v konkurenci
do 13 in 15 let je bil to že tretji naslov državnih prvakov te
generacije.
Dejan Kramberger
U17 – državni prvaki

BORILNI ŠPORTI
Lenarški rokoborci na DP na 1., 2. in 3. mestu
V soboto 1. aprila, je v Športni dvorani Lenart
Rokoborski klub Lenart organiziral državno
prvenstvo v rokoborbi v grško-rimskem slogu
za kadete in člane.
Pri kadetih je bil v kat. 63 kg Žan Perko tretji.
V članski konkurenci je v kat. 85 kg Mitja

Prešljič zasedel drugo mesto, Tilen Peserl pa
je bil v kat +98 kg prvi in je postal državni
prvak. Državno prvenstvo je bilo odlično
organizirano.
Tomi Jagarinec

V Luciji

prve dosojene točke (senshu), ki jo je prejel nasprotnik, osvojil srebrno medaljo.
V soboto, 1. 4., je Karate zveza Slovenije v špor-

STRELSTVO
Medobčinska liga v streljanju z zračno puško
18. 3. smo na strelišču v Trnovski vasi zaključili letošnjo Medobčinsko ligo območja
Slovenskih goric. Letos je bilo 7 kol, tekmovalo
je 8 ekip in 45 posameznikov. Vsako društvo
je na svojem strelišču organiziralo po en krog
tekmovanja. Sodelovala so SD Trnovska vas,
ŠD Selce, SD Vitomarci, SD Velka, SD Osek,
SD Cerkvenjak in SD
Benediški vrh.
Po dveh zaporednih
zmagah SD Velka v
sezoni 2014/2015 in
2015/2016 je po sezoni
2010/2011 spet slavila
ekipa SD Osek (Anton
Kocbek, Branko Korošak, Franc Kurnik, v
ekipi je bil še Marjan
Perko) z vsemi možnimi osvojenimi točkami,
skupaj pa so zadeli kar 3683 krogov. Na 2. mesto
se je uvrstila ekipa Trnovske vasi (Dejan Cvetko, Aleš Štebih, Simon Mlasko, Albert Mlasko,
Blaž Mlasko in Jani Čeh) z enim porazom in
osvojenimi 19 točkami. 3. mesto so zasedli lanski zmagovalci SD Velka (Mirko Tenšek, Sara
Srne, Elvir Kramberger, Luka Žurman) z dvema porazoma oz. 17 osvojenimi točkami. 4.
je bila ekipa SD Vitomarci s 15 točkami, 5. SD

Mednarodna podprvakinja v ju-jitsu

Taja Frešer in Tomi Tomažič

V nedeljo, 19. 3., se je v Zagrebu v organizaciji
KK Bushido odvil močan mednarodni karate
turnir. 62 klubov iz 6 držav (BiH, Hrvaška,
Slovenija, Madžarska, Slovaška in Črna gora)
je sodelovalo na 560 nastopih. Kot edini slo-
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venski klub je na tekmovanju nastopil matični
KK Kovinar, med njimi predstavniki lenarške
karate sekcije: Gal Bauman, Luka Lenart, Nino
Ornik, Luka Rola, Matija Sedonja in Vid Zarič.

Cerkvenjak 13 točk, 6. in 7. mesto sta zasedli
ekipi Benediškega vrha z 11 in 9 točkami. 8.
mesto pa so zasedli predstavniki SD Selce.
Med posamezniki je tretjič zapored zmagal
Mirko Tenšek (1113 krogov) iz Velke, 2. je bila
Sara Srne iz Velke (1081 krogov), 3. Franc

Kurnik iz SD Osek (1075), 4. Dejan Cvetko iz
Trnovske vasi (1069) in 5. Ferdo Majer iz SD
Vitomarci (1059).
Vse rezultate najdete na www.sdtv.si in na
naši facebook strani. Če se želite priključiti,
nas lahko kontaktirate na naši facebook strani
ali na sd.trnovskavas@gmail.si.
Vodja medobčinske lige Franci Hameršak

Z VAMI
IN ZA VAS

Člana kluba Ju jitsu Nippon Lenart sta se ponovno izkazala v borbah na tradicionalnem
mednarodnem dvodnevnem turnirju v ju-jitsu
Robi Rajh open v Mariboru. Turnirja se je udeležilo 23 klubov iz 13 držav. V kadetski kategoriji
-55 kg je nastopil Tomi Tomažič, ki je zasedel
4. mesto. V kategoriji kadetinje -63 kg pa je po
triletnem premoru zaradi poškodbe Taja Frešer
zasedla odlično 2. mesto. S tem si je priborila naziv mednarodne podprvakinje. Čestitke tekmovalcema za odlične rezultate.
Aljoša Frešer

Lenarški karateisti uspešni v Zagrebu in Luciji

tni dvorani Osnovne šole Lucija organizirala
1. pokalno tekmo Karate zveze Slovenije v
letu 2017 za starostne kategorije do 18 let.
Tekme se je udeležilo 420 tekmovalcev iz 49.
slovenskih klubov, skupaj pa so opravili 486
posamičnih nastopov. Iz matičnega KK Kovinar so se tekme udeležili tudi trije Lenarčani: Luka Lenart, Vid Zarič in Nino Ornik.
V katah med 35 malčki je nastopil Luka
Lenart in po uvodnih dveh zmagah tekmovanje zaključil v tretjem krogu. V borbah
sta nastopila Vid in Nino. Slednji se je med
kadeti -70 kg boril za končno zmago, a kljub
zelo borbenem nastopu izgubil v finalu in
osvojil odlično 2. mesto. Vid pa je dosegel
tri prepričljive zmage in s tem tudi zlato medaljo med dečki -40kg.
Čestitke!
B. Močnik

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

DARILNI BON
Tel: 02/72 90 280

za studijsko
fotografiranje

info@foto-tone.si
DARILNE BONE LAHKO KUPITE
V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280
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Zaključek bowling lige 2016/17

V marcu se je v Bowling centru Lenart končala
že 8. sezona bowling lige. Potekala je vsak četrtek od oktobra do marca. Sodelovalo je 8 ekip,
ki so se med seboj pomerile v 16 krogih. V sredini marca smo tako dobili novega zmagovalca - ekipo Marmir. To je izkušena ekipa, ki je
zmagala že v sezoni 2014/15. V njej igrajo sami
odlični igralci, ki že od začetka sodelovanja v
ligi niso bili nikdar manj kot tretji na končni

lestvici sezone. Tako jim je tudi letos uspelo
premagati vso konkurenco in domov v začasno
v last odnesti tudi prehodni pokal bowling lige,
ki je preteklo sezono pripadal ekipi Flos Klasmetal. Le-ta je letos prejela pokal za tretje mesto. Odlično drugo mesto pa je osvojila ekipa
Inštalacije Hauptman, ki je vodila velik del tekmovanja, vendar se za zmago na koncu ni izšlo.

Končni razpored bowling lige sezone 2016/17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SEZONA 2016/17 BCL
Marmir
Inštalacije Hauptman
Flos Klasmetal
Zavrh – Restavracija Kmetič
Beli labod
KZ Lenart
Essens
Quercus

Skupaj
kegljev
41426
40796
41719
39323
37898
37361
37681
36103

Kot vsako sezono smo tudi letos spremljali rezultate posameznikov in tako dobili naj
igralca lige. To je Darko Sklepič iz ekipe Marmir. Lansko leto je med posamezniki dosegel
četrto mesto in s tem nakazal, da spada med
najboljše. V povprečju je dosegel 187,11 točke/igro (10 okvirjev). Drugo mesto je tako kot

Velike
točke
117
116
102
84
63
61
55
40

Male
točke
332
315
321
275
217
227
204
158

Povprečje / Povprečje /
ekipo
igralec
690,43
172,61
679,93
169,98
695,32
173,83
655,38
163,85
631,63
157,91
622,68
155,67
628,02
157,00
601,72
150,43

TOČKE
27
26
20
16
12
10
10
7

preteklo sezono pripadalo tekmovalcu Gregorju Tušu, tretje pa Igorju Tušu. Oba prihajata iz ekipe Flos Klasmetal. Že v lanski sezoni je
med posamezniki slavila ekipa Marmir, drugo
in tretje mesto pa sta enako kot letos osvojila
igralca ekipe Flos Klasmetal.

Igralci z najboljšim povprečjem v ligi sezone 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Igralec
Darko Sklepič
Grega Tuš
Igor Tuš
Gorazd Tuš
Franc Belšak
Tone Žižek
Milan Jalen
Igor Kmetič
Sebastijan Fric
Avgust Zavrnik
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ZA RAZVEDRILO

Ekipa
Marmir
Flos Klasmetal
Flos Klasmetal
Zavrh-Restavracija Kmetič
Inštalacije Hauptman
Inštalacije Hauptman
Marmir
Essens
Marmir
Inštalacije Hauptman

Povprečje
187,11
186,25
182,61
180,91
180,66
177,48
175,53
175,32
174,36
172,53
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»Marica, kaj novega piše v časopisih. Se je
zopet kaj podražilo, tako kot prejšnji teden
nafta in bencin,« je pri malici rezkar Peter
povprašal šiviljo Marico, ki je hkrati jedla in
brala.
»Ne vem, Peter, saj ne berem časopisa,« je
odvrnila Marica.
»Kaj pa bereš? Kakšen napet roman,« je
postal radoveden Peter.
»Ne, ne, prebiram učbenik o osnovah računalništva,« je pojasnila Marica. »Vnuk mi
ga je posodil.«
»Ljuba Marica, zakaj pa se učiš osnov računalništva. Ali nameravaš zamenjati poklic
in se pred upokojitvijo iz šivilje preleviti v
računovodkinjo,« je presenečeno povprašal
Peter.
»Ne, samo k zdravniku revmatologu bi
rada šla,« je pojasnila Marica. »Že pol leta mi
kljuva v kolenu. Mislim, da je to od revme.«
»Oprosti, Marica, kakšno zvezo ima tvoje
koleno z računalništvom,« je presenečeno
zazijal Peter.
»Peter, kje pa ti živiš. Če hočeš na specialistični pregled, se moraš naročiti elektronsko,
po računalniku,« je dejala Marica. »Kmalu
ne boš več mogel normalno živeti, če ne boš
znal uporabljati računalnikov ali pametnih
telefonov.«
»Kako pa potem stlačiš napotnico v računalnik,« se je pozanimal Peter.

Red bull in šnops

»Kakšna je razlika med Red bullom in
šnopsom?
»Ne vem.«
»Red bull ti da krila, šnops pa pogon na
vse štiri …«

Veren seks

25. marca je organiziral seminar na temo
funkcionalnega treninga, ki ga je vodil vrhunski športnik, sedaj trener ter bivši tekmovalec
v Crossfitu Lacee Kovacs iz Madžarske. V ve-

»Si že kdaj slišal za varen seks,« je
mladenič povprašal svojega pajdaša.
»Nekaj sem slišal o tem, samo ne vem, za
kaj natančno gre.«
»Če hočeš varno seksati, se moraš dobro
pozanimati, kdaj se vrne njen mož.

Pepelka

»V zakonu s teboj živim kot Pepelka – od
jutra do večera samo kuham, čistim in
delam,« je žena očitala možu.
»Saj sem ti že pred poroko povedal, da boš
z mano živela kot v pravljici,« je odvrnil
mož.

Pogovor

»Si za seks?« vpraša mož v postelji.
»Ne, boli me glava,« odvrne žena.
»Draga žena, kar spi. Pogovarjam se po
telefonu?«
CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah

liko čast mu je bilo pripeljati takšnega atleta v
Lenart in s tem prvič v Slovenijo. Vabi vas na
Strmo pot 11 v Lenartu, da naredite nekaj za
svoje telo ter zdravo počutje.
Povzeto po sporočilu uredništvu

1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Piše: Tomaž Kšela

»Peter, ti pa si smešen. Pri svojem zdravniku po novem dobiš napotnico za specialista
v elektronski obliki,« je pojasnila Marica.
»In kam jo potem neseš,« je vztrajal Peter.
»Bučman! Kam bi jo nesel? Saj je praktično sploh nimaš, če je v elektronski obliki,« se
je razburila Marica.
»Ne norčuj se iz mene, Marica,« je vzkliknil Peter. »Ne razlagaj mi, da nimaš napotnice za specialista, če ti jo zdravnik da. Raje
mi povej, kje jo potem oddaš?«
»Glej, da bi vse to razumel, moraš prebrati
ta učbenik računalništva,« je Marica pomahala Petru pod nosom z učbenikom, ki ga je
še malo prej brala. »Pri specialistu se moraš
po novem naročiti elektronsko, po računalniku? Razumeš? Pri naročanju moraš biti
natančen. Pred dnevi se je moja prijateljica
želela naročiti na pediatriji, ker je nekaj na
računalniku zašuštrala, pa jo je rešilec odpeljal na prosekturo, kjer raztelešajo mrtve …«
»Brr,« se je stresel Peter. »Morda bom vse
to bolje razumel, če ga bomo spili vsak po
dva deci. Kje je natakar?«
»Oprosti, Peter, ampak natakar Jožek sprejema naročila samo še po elektronski pošti
ali po SMS sporočilih. Pravi, da je škoda
njegovih nog, da bi skakal od mize do mize
in od butlja do butlja, ki se noče naučiti nič
novega …«

Smeh je pol zdravja

»Si slišal, da nekateri zlorabljajo alkohol,«
je en mladenič vprašal drugega.
»Seveda,« je odvrnil drugi. »Pomisli,
nekateri z njim čistijo pohištvo, dezinficirano rane in mažejo sklepe. Sramota!

Sonja Brandšteter

Decembra je odprl svojo telovadnico v Lenartu, Strma pot 11, domačin Niko Čuček. V
osnovni in srednji šoli se je ukvarjal s cestnim
kolesarstvom, bil član KK TBP iz Lenarta in
dosegel kar nekaj zavidljivih
rezultatov,
medalje iz državnih
prvenstev ter zmage na
posameznih odmevnih
dirkah, bil je tudi član
državne mladinske reprezentance. V kasnejših letih se je ukvarjal s
tekom in leta 2013 dosegel zavidljive rezultate
v maratonu. Zatem se
je začel ukvarjat s funkcionalnim treningom.
Je certificirani AFP
(association of fitness
professionals) osebni
trener, kettlebell športni
trener ter Crossfit level
1 trener.
Telovadnico v Lenartu je odprl z namenom
ljudem pomagati ter skrbeti za zdrav način
življenja in izboljšanje fizičnih sposobnosti ter
posledično pri preoblikovanju telesa.

Elektronske napotnice

Zloraba alkohola

Iskrene čestitke vsem ekipam in igralcem za izvrstne dosežke.

Telovadnica za Crossfit v Lenartu

HUMORESKA

Pripravlja T. K.

Visok račun

Možakar, ki je dobil previsok račun za
komunalne storitve, je direktorju komunalnega podjetja napisal pismo. V njem je
zapisal: »Takšen račun bi mi lahko poslali
samo, če bi iz pip v moji hiši tekel laški
rizling, če bi mi smeti odvažali s Ferrarijem in če bi travo ob cesti kosila Ronaldo
in Messi.«

Stroga mama

»Mama, lahko nosim uhane?«
»Ne.«
»Mama, lahko nosim visoke petke?«
»Ne.«
»Mama, se lahko našminkam?«
»Ne in še enkrat ne.«
»Mama, pa saj imam že osemnajst let.«
»Vem sinko, vem.

Klobasa

Žena je v gostilni tako energično zarezala
v krajnsko klobaso, da je mast poškropila
moža po sveži srajci.
»Ti pa si zares packa,« je vzkliknil mož.
»Kaj, ti boš meni rekel packa,« se je razburila žena. »Raje poglej sebe.«

Dva Gorenjca

»Kdaj mi boš vrnil sto evrov?«
»Kdaj si mi jih pa posodil?«
»Zadnjič, ko si bil totalno pijan.«
»Tistih sto evro sem ti že vrnil.
»Kdaj?«
»Zadnjič, ko si bil ti totalno pijan.«
Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Utrinek s skupščine
Na 3. redni skupščini LAS OVTAR Slovenskih goric, ki je potekala 29. marca 2017 v
Lenartu, so člani skupščine razpravljali predvsem o novih projektih, ki so pred vrati. Člani
so se seznanili z javnim
pozivom za sofinanciranje operacij iz sredstev CLLD LAS Ovtar
Slovenskih goric za
leto 2017 iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Neposredno so bile
na predlog Upravnega
odbora LAS na skupščini potrjene naslednje
operacije: Še več Ovtarja, Oživitev tržnic z
Ovtarjevo ponudbo ter
Kolovtar. Kot projekt
sodelovanja med lokal-

Velikonočni sejem
nimi akcijskimi skupinami je bila odobrena
operacija GLAMUR.
M. K., foto: M. F.

Uspešna razstava ročnih del
V nedeljo, 26. marca 2017, je potekala že tretja razstava ročnih izdelkov, ki so jo pripravile udeleženke študijske skupine Ročnih spretnosti Izobraževalnega centra.
Razstava je bila zelo dobro obiskana. Izdelke so si ogledale tudi članice iz drugih društev, iz Maribora, Sv. Trojice, Benedikta, Sv. Andraža. Obiskovalci so z radostjo občudovali
izdelke in ob prisotnosti naših »mojstrovalk« so se odvijali sproščeni pogovori ter predstavitve izdelkov.
Sama razstava je imela svoj namen, ne samo da so se naše »mojstrovalke« dokazale v
ročnih spretnostih, ampak tudi v tem, da je marsikatera obiskovalka dobila navdih, da bi
se tudi sama preizkusila v svojih ročnih spretnostih.

Z delovanjem si želimo
čim večjo vključenost v
takšno izobraževanje ter
s sodelovanjem in ustvarjalnostjo prenesti svoja
znanja na mlajše generacije.
Izobraževalni center,
Alenka Špes

Vzdušje velikonočnih praznikov in dobrote
ter izdelki domačih ponudnikov so tudi letos v
Lenart pripeljali obiskovalce že tradicionalnega
Velikonočnega sejma.
Ponudbe velikonočnih dobrot je tudi letos bilo
precej. Društvo Presmec in Ana Čerin iz Dolgih Njiv so poskrbeli za oljčne vejice in zelenje
za cvetno nedeljo ter za lična ročna dela, Marta
Žižek vsako leto obiskovalcem ponuja kvačkana
ročna dela, cvetje in ročno poslikane voščilnice.
Ivan Vajngerl pa poskrbi, da boste svoj »žegen«
nesli v domači košari, ustvarjeni izpod njegovih spretnih rok. Kmetija pri Fridi oziroma njen
predstavnik Franc Ruhitel je z volnenimi in polstenimi izdelki prijetno popestril sejem.
Vsi pa vemo, da brez domačih mesnih dobrot
in belega velikonočnega kruha ni velike noči.
Kmetija Kramberger-Šteinbauer je na sejmu
ponudila salame, domače klobase in prekajeno
meso, pa tudi domači in beli velikonočni kruh
in bučno olje. Vinotoč in kmetija Kramberger je
obiskovalcem ponudila potice, praznični velikonočni kruh in domači kruh, pa tudi vinsko kapljico. Več vrst potice, kruha, domačih piškotov
in peciva je obiskovalcem sejma ponudila Kmetija Titan-Čuček. Skuto in sire ter druge produkte
iz kravjega, kozjega in ovčjega mleka pa je ponujalo domače sirarstvo Kekec, Naturbio, d.o.o.
Ponudba je bila tradicionalna in pestra, predvsem pa nas veseli, da so se ljudje kot vsako leto
odzvali in kupili velikonočne dobrote in izdelke
pri lokalnih ponudnikih.
Fotografije in besedilo: M. K.

Veselo na Bazarju semen in sadik
V sredo, 12. 4. 2017, med 9. in 12. uro je na
tržnici Lenart že tretjič potekal Bazar semen
in sadik. Namen tovrstne akcije je izmenjava
semen in sadik iz domače pridelave ter s tem
spodbuda prenosa znanja o ohranjevanju
doma pridelanih semen in sadik ter ozaveščanje o pomenu doma pridelane zelenjave.
Obisk bazarja je bil odličen. Na vabilo se
je odzvalo zelo veliko ljudi. Izmenjevalo se je
ogromno semen in sadik različnih rastlinskih
vrst in sort. Ostali zainteresirani mimoidoči pa
niso ostali razočarani, saj smo jim semena in
sadike delili brezplačno. Izmenjava je bila zelo
dinamična, razgibana in seveda ob veliki dis-

kusiji so si obiskovalci izmenjavali izkušnje in
delili nasvete o rastlinah in zeliščih.

Na vabilo bazarja se je prijazno odzval predstavnik Društva za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije Robi Šiško z namenom ozaveščanja ljudi o ohranjanju in varstvu narave za
dobrobit celotne družbe. Dober odziv ljudi na
bazar nas je razveselil in spodbudil, da bomo s
takšno akcijo nadaljevali tudi v prihodnje.
Izobraževalni center,
Alenka Špes

Vabilo k sodelovanju – KOS 2017
Od 26. do 28. maja 2017 se bo na Hipodromu Polena pri Lenartu odvijal že 7. Kmetijsko-obrtniški sejem Lenart - KOS 2017.
Ponudnike, ki bi želeli svojo ponudbo v okviru Ovtarjeve ponudbe predstaviti na letošnjem sejmu KOS Lenart, vabimo k sodelovanju. Tudi letos bo poudarek na dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah. Ponudba iz Slovenskih goric se bo predstavljala skupaj na enem mestu v pokritem
prireditvenem prostoru.
Za predstavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je na voljo pokriti razstavni prostor, cena
najema je 50,00 EUR + DDV. Za rokodelce - prikaz domače obrti (osebno dopolnilno delo) je
najem prostora brezplačen. Prijavite se s prijavnim obrazcem (dostopen na spletni strani: www.
sejem-lenart.si), ki ga izpolnjenega vrnete organizatorju sejma.
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Sejem, na katerem se lahko predstavite, bo potekal v naslednjih terminih:
•
petek, 26. 5. 2017, od 9. do 19. ure,
•
sobota, 27. 5. 2017, od 9. do 19. ure,
•
nedelja, 28. 5. 2017, od 9. do 19. ure.
Po dogovoru lahko ponudniki stojnico delite po dnevih, tako da je prisotnost enega ponudnika
vedno zagotovljena v zgornjih terminih – razstavni prostor ne sme biti prazen.
Svojo pripravljenost sporočite do 12. maja 2017 na info@lasovtar.si ali 059 128 773.
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