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Pobeg v zgodovino čarovništva

V soboto, 7. aprila 2018, ob 16.30 uri se je na Trgu osvoboditve v Lenartu pričel skoraj 
5-urni doživljajski dogodek Pobeg v zgodovino čarovništva, prireditev v okviru projekta 
ESCAPE, ki  je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za re-

gionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020.
Osrednji prizori so bili uprizorjeni  na dveh odrih v naravnem okolju gradu Hrastove, v 

ŠRC Polena in pri cerkvi sv. Lenarta na Trgu osvoboditve v Lenartu.
Organizator turističnega produkta, ki bogati kulturno in turistično ponudbo Slovenskih 

goric, je bila Občina Lenart, izvedlo pa ga je Kulturno društvo Delavec Lenart.
Več na straneh 4 in 5.
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Tradicionalno jurjevanje na Jurjevo nedeljo ob prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah je pritegnilo v Jurovski Dol okrog 2000 
obiskovalcev, med njimi k blagoslovu konj več kot 70 konjenikov iz domače in drugih občin. Foto: Maksimiljan Krautič
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Videnje ljudi in dogodkov

''Nori malar'' zanetil največjo vojno

Aprila (6. 4. 1941) se spominjamo 
začetka druge svetovne vojne v nek-
danji Jugoslaviji, ko so nemška letala 

strahovito bombardirala Beograd. V resnici 
se je največja morija v svetovni zgodovini 
začela leta 1938 z zasedbo Češkoslovaške, 
oz. leta 1939 z napadom na Poljsko.

Mlade generacije malo vedo o tem obdo-
bju, še zlasti o Adolfu Hitlerju, ki je kot ''nori 
malar'' začel veliko vojno. Čeprav je od ta-
krat preteklo mnogo let, se znova pojavljajo 
po vsej Evropi in Ameriki ''njegovi nasledni-
ki'', tako imenovano neonacisti, ki se nepo-
sredno ali posredno sklicujejo na »svetle tra-
dicije« nacističnega in fašističnega obdobja.

Malo mladih ljudi ve, kdo je bil in kaj je 
počel Hitler. Zato povzemam iz Velikega sve-
tovnega biografskega leksikona o njem krajši 
zapis: »Rojen v Braunauu ob Innu v Gornji 
Avstriji v malomeščanski družini. Ni dokon-
čal srednje šole in je zaman skušal priti na du-
najsko likovno akademijo. Med 1. svetovno 
vojno je bil kot desetar odlikovan. Leta 1919 
je postal agitator nemške vojske. Kot sposo-
ben demagog je desničarsko delavsko stranko 
(DAP) hitro spremenil v Nacionalsocialistič-
no nemško delavsko stranko (NSDAP) in leta 
1921 postal njen predsednik. Novembra 1923 
je v Münchnu poskušal izvesti udar, a mu ni 
uspelo in obsojen je bil na krajšo zaporno ka-
zen. Leta 1924 je v zaporu napisal program-
sko knjižico Mein Kampf (Moj boj), v kateri 
je razgrnil svojo napadalno, rasistično s pro-
tijudovstvom in s sovraštvom do demokraci-
je prežeto politiko. Izkoristil je gospodarsko 
bedo in jezo Nemcev zaradi versajskega spo-
razuma. Leta 1932 je svoji nacistični stranki 
na volitvah zagotovil 37,4 % glasov, januarja 
1933 pa je bil imenovan za kanclerja. S po-

močjo ''svojih'' organizacij je povsem zatrl 
opozicijo in se leta 1934 oklical za vodjo (Fü-
hrer), uvedel diktaturo, začel preganjati Jude, 
si podredil vojsko in začel osvajalno vojno. Z 
Rimom je 1936 sklenil os Rim–Berlin, leta 
1938 zasedel Češkoslovaško, avgusta 1939 pa 
si je s sporazumom s Stalinom z vojno razde-
lil Poljsko. Da bi uresničil svoje nore ideje, je 
1. septembra 1939 začel 2. svetovno vojno, ki 
je bil največji spopad v zgodovini človeštva. 
Dal je pobiti več kot 6 milijonov Judov. Poleti 
1944 je preživel atentat, zaradi katastrofalne-
ga vojaškega poraza ter razrušene Nemčije je 
30. aprila 1945 storil samomor.«

Iz novejše zgodovine izhaja, da je bilo med 
drugo svetovno vojno približno 60 milijonov 
žrtev, česar bi se morali zavedati vsi ljudje in si 
še bolj prizadevati za mir, ne pa da prenapeti 
in nerazsodni politiki še vedno razmišljajo, 
kdaj in kako bi uporabili atomsko orožje, brez 
katerega bi na svetu ne bilo revščine.

Zaradi domnevnega svetovnega ravno-
težja zlasti velike države tekmujejo v oboro-
ževanju z najbolj nevarnim orožjem, ki lah-
ko uniči svet, če slučajno neki drugi ''nori 
malar'' pritisne na smrtonosni gumb.

Zakaj Putin govori o orožju, ki bi lahko 
v kratkem času uničilo svet, ker da nobena 
država ne more tega prprečiti. Američani se 
seveda v svoji znani maniri iz tega norčuje-
jo, ker se zdijo sami sebi največji in najmoč-
nejši in da jim zato nihče nič ne more.

Tudi v Nemčiji so se sprva norčevali iz Hi-
tlerja in ga podcenjevali, in kaj je naredil ta 
''nori malar'', ki so mu nasedli številni Nemci 
in ga predolgo oboževali? Nad tem bi se mo-
rali pravočasno zamisliti in ukrepati, da se 
nikoli več ne bo zgodila svetovna tragedija.

Tone Štefanec

Občasno in začasno delo v kmetijstvu po 
pogodbah civilnega prava

Poslanci DZ so sprejeli spremembe in 
dopolnitve zakona o kmetijstvu. Kljub 
izrecnemu nasprotovanju sindikatov je 

novi zakon uvedel občasno in začasno delo v 
kmetijstvu, ki ga je po novem mogoče opra-
vljati na osnovi pogodbe civilnega prava, kar 
doslej ni bilo mogoče.

Po navedbah izvršnega sekretarja ZSSS 
Andreja Zorka zakon o delovnih razmerjih 
izrecno določa, da se delo ne sme opravljati 
na podlagi pogodbe civilnega prava, če so po-
dani elementi delovnega razmerja. Sicer pa je 
v Sloveniji opravljanje začasnega in občasne-
ga dela urejeno z vrednotnicami. Po novem 

pa je občasno in začasno delo v kmetijstvu 
mogoče opravljati tudi po pogodbah civil-
nega prava. V sindikatih se bojijo, da bo to 
povečalo obseg prekarnih oblik zaposlovanja 
v kmetijstvu in omogočilo socialni damping. 

Sedaj, ko je zakon sprejet, bo veliko odvisno 
od tega, kako ga bodo uporabljali v praksi - ali 
za začasno in občasno delo, tako kot piše v za-
konu, ali iz špekulativnih razlogov kar povprek, 
saj se da v kmetijstvu skoraj za vsako delo doka-
zati, da je občasno. Pri nas je namreč velikokrat 
problem v tem, da ko zakonodajalec omogoči 
eno izjemo, kmalu postanejo izjema skoraj vsi.

T. K.

Novi zakon o nepremičninskem posredovanju

Poslanci DZ so sprejeli nov zakon o nepre-
mičninskem posredovanju. Tako kot po 
starem je tudi po novem zakonu plačilo za 

posredovanje pri prodaji oziroma nakupu nepre-
mičnine omejeno na 4 odstotke njene vrednosti. 
Zakon prinaša več pravne varnosti potrošnikom, 
nepremičninski posredniki pa bodo po bolj eno-

stavnem postopku pridobili dovoljenje za opra-
vljanje dela.Prav tako zakon bolj jasno določa, 
da mora nepremičninska družba pred sklenitvijo 
pogodbe pridobiti natančne podatke o pravnem 
in dejanskem stanju nepremičnine in na njene 
morebitne napake stranke pisno obvestiti.

T. K.

13. maja vnovič referendum o 2. tiru
O zakonu o drugem tiru bomo ponovno glasovali manj kot leto po prvem referendumu, ki 
je bil izpeljan 24. septembra lani. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se 
uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Diva-
ča–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017?«

Predčasne volitve v Državni zbor RS 3. junija
Predčasne parlamentarne volitve bodo v nedeljo, 3. junija, je 14. aprila odločil predsednik re-
publike Borut Pahor.  S podpisom odloka o razpisu volitev v Sloveniji - po odstopu vlade mar-
ca in ko je bil obveščen, da ni novega mandatarja - je obenem razpustil državni zbor v sedanji 
sestavi. Poslanci so poslej v tekočih poslih, rednih sej ni več.

Predčasne volitve v DZ v Ovtarjevih novicah
V prihodnji številki Ovtarjevih novic uredništvo ne načrtuje objave volilnih vsebin. Mo-

žna je le objava predvolilnih oglasov v skladu z veljavnim cenikom, ki jih je moč naročiti 
pri Razvojni agenciji Slovenske gorice do vključno 10. maja.

Sprememba sedežev posameznih volišč na 
območju Okrajne volilne komisije Lenart
Okrajna volilna komisija Lenart obvešča vse volivce in volivke na območju Okrajne volilne 
komisije Lenart, da je zaradi realizacije določbe 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(dostopnost volišč za invalide) spremenila nekatere sedeže volišč (območja volišč so ostala ne-
spremenjena) na območju okraja. Gre za spremembe pri naslednjih voliščih:

Št. volišča »Staro - dosedanje volišče« »Novo volišče«

00807003 Gasilski dom, Čolnikov trg 17, Benedikt Osnovna šola, Šolska ul. 2, Benedikt

00807005 Gasilski dom, Cerkvenjak 15a Dom upokojencev, Cerkvenjak 13 b

00807013 Klub upokoj. Trg osvob. 5-Rotovž, Lenart Avla Občine Lenart, Trg osvoboditve 7

00807014 Stara šola, Trg osvobod. 12, Lenart Center Slovenskih goric, Trg osvobod. 9

00807022 Kulturni dom, Mariborska 1, Sv. Trojica Osnovna šola, Meznaričeva 1, Sv. Trojica

00807023 Gasilski dom, Trojiški trg 14, Sv. Trojica Dom upokojencev, Trojiški trg 25, Sv. Trojica

00807028 Gasilski dom, Selce 10A Kulturni dom, Selce 11

Vsa ostala volišča na območju OVK Lenart so enaka kot do sedaj. 
Sprememba o prenosu nekaterih volišč na novo lokacijo velja že za referendum, ki bo 13. 

maja 2018.
OVK Lenart

Poslanski premislek
Poročilo o opravljenem delu poslanca DZ RS

Glede na to, da smo zakorakali v predvolilno obdobje in da kot aktualni poslanec ne 
želim tega medija izkoriščati v predvolilne namene, se ob zaključku tega mandata s to 
kolumno od vas poslavljam. Trudil sem se, da bi v njej s svojega stališča obravnaval 

aktualne teme, ki bi vas pritegnile k branju. Ob tej priložnosti bi se vam rad zahvalil za številna 
srečanja ter za vaše množične obiske v moji poslanski pisarni v Lenartu in Cerkvenjaku. V 
nadaljevanju bi rad povzel svoje delovanje v tem mandatu, s tem namenom navajam nekaj 
ključnih statističnih podatkov, ki pričajo o tem, da je bilo moje delo produktivno, sami pa bo-
ste presodili, ali je temu res tako. V aktualnem mandatu sem zastavil 169 poslanskih vprašanj 
in pobud, do tega trenutka sem v parlamentu izgovoril 622.000 besed, v poslanskih pisarnah 
me je obiskalo 247 državljanov in državljank, moje delo pa ste lahko spremljali preko družab-
nih omrežij facebook in twitter kakor tudi preko številnih televizijskih oddaj in okroglih miz, 
katerih gost sem bil. V tem mandatu sem nekajkrat pristal na lestvici najbolj priljubljenih poli-
tikov in kot eden najbolj prepoznavnih poslancev stranke SDS sem bil predlagan za kandidata 
predsedniških volitev v lanskem letu. Ker menim, da na operativnem političnem področju še 
nisem v celoti opravil vsega svoje dela, se za kandidaturo nisem odločil. 

Svoje delo poslanca sem zastavil zelo široko, predvsem pa odgovorno, z vami sem se sre-
čeval na številnih prireditvah v vseh šestih občinah osrednjih Slovenskih goric, nekateri pa 
ste me obiskali tudi v Državnem zboru. Prav tako se vam zahvaljujem za vaše številne kon-
struktivne predloge, preko katerih sem odpiral teme v DZ in pripravljal pobude in postavljal 
poslanska vprašanja ministrom in Vladi RS, predvsem glede kmetijske in gospodarske pro-
blematike, pravic invalidnih otrok in njihovih skrbnikov, opeharjenih strank podjetja Servo-
stan, d. o. o., ki je iz rezervnega sklada odtujilo sredstva, namenjena vzdrževanju stanovanj-
skih blokov v Lenartu, manjkajoče komunikacijske in cestne infrastrukture v Slovenjskih 
goricah. Skupaj z občinskim odborom SDS Jurovski dol sem organiziral okrogle mize na 
temo problematike kmetijstva v Slovenskih goricah. Veliko mojega poslanskega dela je bilo 
na temo birokratskih ovir za slovenske kmete in podjetnike. S svojimi poslanskimi kolegi iz 
vrst SDS sem v proceduro vložil predlog zakona o dualnem šolskem sistemu oz. vajeništvu, 
ki ga Slovenija nujno potrebuje. Kot vodilni politik na področju v zvezi z implementacijo 
politik 4. industrijske revolucije in industrije, povezane z njo, sem slovenskogoriške podje-
tnike in druge zainteresirane ob pomoči Obrtne zbornice Lenart odpeljal tudi na strokovno 
ekskurzijo v Nemčijo, na ogled obrata tovarne avtomobilov BMW.

Skupaj z župani slovenskogoriških občin smo krepili sodelovanje s sosednjo jugovzhodno 
avstrijsko Štajersko in Hrvaško, kjer smo uspeli realizirati številne projekte in izkoristiti znatna 
EU sredstva za čezmejno sodelovanje. Sodelovanje z vsemi župani je bilo vzorno in konstruk-
tivno, številne njihove predloge sem prenesel v Ljubljano. Poleg poslanskega dela sem dve leti 
opravljal funkcijo predsednika Sabljaške zveze Slovenije in bil član Olimpijskega komiteja Slo-
venije. Preko športa sem zagotovil znatna sredstva za športno infrastrukturo v Slovenskih gori-
cah. Na področju prometne infrastrukture moram izpostaviti odlično sodelovanje vsaj z enim 
vladnim ministrom te koalicije, dr. Petrom Gašperšičem, ki je prisluhnil mojim predlogom in 
poslanskim vprašanjem na temo severne obvoznice v Lenartu. Na žalost sem se moral odločno 
izpostaviti tudi ob nameri vlade, ki je želela mimo lokalne samouprave občine Lenart in mimo 
volje občanov in občank iz hotela Črni les narediti migrantski center. Na mirnih demonstra-
cijah, ki so potekale v februarju 2016 v Lenartu, smo takratni vladi in predsedniku državnega 
zbora, ki nas je želel prepričati z obiskom, skupaj rekli odločni ne. Danes imamo glede hotela 
Črni les vzpodbudne novice, in sicer se bo v njem uredil dom za starejše občane, pri čemer 
bodo imeli prednost prebivalci Slovenskih goric. V tem mandatu nisem pozabil naših številnih 
delavcev migrantov, ki so si bili delo prisiljeni najti v sosednji Republiki Avstriji. Tudi za njih 
sem vložil predlog zmanjšanega plačila dohodnine in postavil kar nekaj poslanskih vprašanj 
resorni ministrici za finance. Zaradi številnih socialnih stisk ljudi sem tudi v tem mandatu od 
svojega osebnega dohodka nakazoval del plače poslanca kot donacijo številnim prikrajšanim 
otrokom iz obubožanih slovenskogoriških družin. Številnim podjetnikom, kmetovalcem in 
tudi vam, dragi prijatelji, sem z veseljem pomagal pri posredovanju v arogantnih birokratskih 
procedurah ministrstev. Omenil bi lahko še prenekatero zadevo, vendar sem omejen z dolžino 
prispevka, zato bi se vam rad še enkrat zahvalil za priložnost, da sem lahko s ponosom opra-
vljal delo vašega poslanca v Državnem zboru RS. Prav tako bi se rad zahvali tudi odgovorne-
mu uredniku Ovtarjevih novic Edvardu Pukšiču za profesionalno in korektno sodelovanje pri 
vseh prispevkih Poslanskega premisleka v tem mandatu. Najboljšo oceno kvalitete mojega dela 
pa boste najbolje znali podati vi, dragi prijatelji, 3. junija 2018. 

Srečno dragi rojaki.
Vaš Franc Breznik
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»Investicijski projekt je ustavljen« - zaradi 
pomanjkanja denarja!

Spoštovane občanke in občani Občine Be-
nedikt, zbodle so nas navedbe v prispev-
ku »Investicijski projekt je ustavljen« v 

prejšnjih novicah, zato dajemo naš komentar 
h glasovanju. Najprej navajamo, da so svetni-
ki na isti seji potrdili Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za Terme Benedikt. 
Z njim je bila dana možnost postavitve kozol-
ca. To pomeni, da se kozolec na tem mestu 
lahko postavi. Pri odločitvi, projekt podpreti 
ali ne, pa je tehtala finančna zasnova. Iz nje je 
razvidno, da bi občino ta projekt stal dobrih 
246.000 eur. In le 40.000 eur oz. samo 16 % bi 
bilo sofinanciranih s strani LAS-a, preostalo, 
torej dobrih 83 %, bi bilo potrebno pokriti iz 
proračuna. Iz tega izhaja jasen vzrok za tre-
nutno zavrnitev te investicije, ta ni politič-
ne, ampak izključno finančne narave.

Da ta projekt ni imel podpore pri svetnikih, 
ne glede na to, na kateri listi so kandidirali, 
potrjuje tudi rezultat glasovanja, ki je bil: 1 
svetnik proti, 4 svetniki pa niso glasovali. To 
pomeni, da proti niso glasovali svetniki, ki so 
kandidirali na listi SLS (ker v občini poslan-
cev še nimamo), ampak samo 1 svetnik. Šti-
rih svetnikov pa na seji sploh ni bilo. Če je ta 
projekt tako pomemben, kot se ga predstavlja, 
bi verjetno vsaj en svetnik glasoval za. Pa ni.

V nadaljevanju želimo spomniti na številne 
projekte, ki so bili potrjeni v tem mandatu, pa 
tudi na težave, ki še obstajajo in so jih svetni-
ki verjetno imeli v mislih, ko so se odločali, 
kako glasovati za ta projekt:

 - Občina ima še vedno dobrih 2,5 mio 
obveznosti.

 - V lanskem letu je bilo v občini zabele-
ženih za 460.000 eur več odhodkov, kot 
prihodkov.

 - Občinski svet (tudi 5 svetnikov iz sve-
tniške skupine SLS) je v tem mandatu že 
sprejel številne programe, ki so bili ali jih 
bo potrebno izvesti in tudi plačati, to so:
• dokončanje vrtca, investicija se še ve-

dno odplačuje,

• izgradnja cest, najeta 
sredstva, ki bodo za-
padla v plačilo letos in 
v naslednjih letih, cca 
200.000 eur, 

• program razvoja kulture cca 160.000 
eur, 

• posodobitev pokopališča, ocenjena 
vrednost investicije cca 150.000 eur,

• občino čaka še vračilo stroškov tožbe, 
ki jo je izgubila Osnovna šola Bene-
dikt, in ki bodo znašali tudi nekaj 10 
tisoč evrov,

• izgradnja kanalizacije v vrednosti 
okrog 165.000 eur,

• v mislih je potrebno imeti tudi izre-
dno dolgo in zahtevno zimo, ki bo 
poleg pluženja cest zahtevala tudi 
njihovo sanacijo, kar bo dodatno bre-
menilo proračun,

• občina je v dogovoru s PGD Benedikt 
za modernizacijo voznega parka,

• Občinski svet je potrdil dokument 
projekta »Kolesarske povezave na ob-
močju ORP Slovenske gorice«, ki je 
ocenjen na dobrih 62.000 eur.

Glede na razpoložljivo finančno stanje je pro-
jektov in potreb veliko več kot možnosti finan-
ciranja. Prav zaradi tega menimo, da so vsi sve-
tniki ravnali odgovorno in preudarno, da niso 
podprli tega projekta. Pa ne zato, ker v Benedik-
tu ne bi želeli nove pridobitve, ampak preprosto 
zato, ker so doumeli, da se vse naenkrat pač ne 
da narediti. In tudi z občinskim denarjem je po-
trebno ravnati gospodarno in preudarno. Prav 
zaradi tega bo potrebno počakati na druge mo-
žnosti in priložnosti za sofinanciranje projektov. 
Predvsem se bo pa potrebno zavzemati za sofi-
nanciranja, kjer bo delež znatno višji, kot je bil 
predviden pri tem projektu. 

V imenu OO SLS Benedikt mag. Milan 
Repič

P. S.: Navedbe v prispevku so v gradivih za 
seje občinskega sveta, ki so dostopne na spletni 

strani Občine Benedikt in so preverljive.

Mednarodni posvet v SVZ Hrastovec

V SVZ Hrastovec so v torek, 10. apri-
la, gostili mednarodno konferenco 
na temo ravnanja z institucionalno 

rutino v institucijah za dolgotrajno bivanje 
ljudi z ovirami. Na konferenci, ki je potekala 
v okviru EU projekta, so se srečali uporabni-
ki, študentje, zaposleni v institucijah in stro-
kovnjaki iz Francije, Portugalske in Slovenije. 
Predstavili so izkušnje, poglede in delovanja 
v drugih državah ter skupaj ugotovili, da de-
lajo za uporabnika, z uporabnikom in pred-

vsem na individualizaciji posameznika. Svojo 
zgodbo in izkušnjo sta predstavila tudi dva 
stanovalca SVZ Hrastovec. Delegacija si je v 
spremstvu direktorice mag. Andreje Raduha 
ogledala prostore in delo v dislociranih bival-
nih enotah. Glede na to, da delegacija v Slove-
niji gostuje teden dni v različnih institucijah, 
so na koncu posveta soglasno potrdili, da lah-
ko SVZ Hrastovec štejemo med primer dobre 
prakse pri skrbi za ljudi v skupnosti. 

Nina Zorman

Občina Benedikt

Več tatvin in vlomov

Varnost postaja v svetu čedalje bolj po-
membna vrednota, še zlasti, ker je vse 
bolj redka. Na srečo sodi Slovenija 

med tiste države na svetu in v Evropi, ki veljajo 
za bolj varne, zaradi česar postaja naša država 
vse bolj zanimiva destinacija tudi za številne 
tuje turiste. Turisti in izletniki so namreč kot 
plašne ptice, saj se na daleč izogibajo držav in 
območij, ki ne veljajo za varne. Seveda pa sodi 
varnost tudi med največje vrednote za domače 
prebivalstvo. Zaman so vsi kazalniki razvitosti 
in vse bogastvo, če ljudje živijo v strahu za svoje 
premoženje in osebno varnost in dostojanstvo.

Zato tudi občine v osrednjih Slovenskih 
goricah redno obravnavajo varnostne razme-
re na svojem območju, saj lahko tako občine 
kot občani po svojih močeh prispevajo k nji-
hovemu izboljšanju. Stalno ozaveščanje ljudi 
o razmerah in nalogah na področju varnosti 
je zaradi tega še kako potrebno in koristno. 
Tega se zavedajo tudi člani občinskega sveta 
občine Benedikt, ki so na aprilski seji obrav-
navali informacijo o varnostnih razmerah na 
območju občine v letu 2017.

Iz zadnjega pregleda varnostne situacije na 
območju Policijske postaje Lenart, ki ga je pri-
pravil policist SR I Danilo Juršnik, odobril pa 
komandir, višji policijski inšpektor III Srečko 
Artenjak, izhaja, da se je leta 2017 število ka-
znivih dejanj v osrednjih Slovenskih goricah 
povečalo za 17,3 odstotka. Lani je bilo vseh 
kaznivih dejanj 318, leto poprej pa 271. Glavni 
razlog tiči v povečanju kaznivih dejanj s po-
dročja gospodarske kriminalitete. Sicer pa je 
bila raziskanost kaznivih dejanj nekoliko višja 
kot leta 2016.

Podobne trende so 
policisti lani zabeležili 
tudi na območju ob-
čine Benedikt. Lani so 
na območju te občine 
obravnavali kar 46 ka-
znivih dejanj, leto po-
prej pa 18. Tudi njihova 
raziskanost se je neko-
liko poslabšala. Med 
kaznivimi dejanji so 
prevladovala kazniva 
dejanja zoper premo-
ženje. Takšnih je bilo 
lani 28, predlani pa 10. 
Največ je bilo tatvin in 
velikih tatvin oziroma 
vlomov.

Policisti so na območju Benedikta obrav-
navali tudi devet kaznivih dejanj zoper člo-
vekove pravice in svoboščine. V glavnem je 
šlo za grožnje, pa tudi za tri kazniva dejanja 
nasilja v družini.

Največ kaznivih dejanj so policisti zabele-
žili na območju Benedikta, še zlasti v Nasipni 
in Šolski ulici ter na Slatinski cesti in Čolni-
kovem trgu. Zanimivo je, da se je največ ka-
znivih dejanj zgodilo ob petkih in nedeljah.

Lani so policisti na območju občine Bene-
dikt zabeležili tudi 17 kršitev predpisov, kar 
je enako število kot leta 2016. Največ kršitev 
javnega reda in miru je bilo v centru naselja v 
okolici lokalov, in sicer ob vikendih med de-
vetnajsto uro zvečer in četrto uro zjutraj. Prav 
tako so policisti obravnavali dve kršitvi zako-
na o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami. Tovrstne kršitve so še posebej ne-
varne v okoljih, kjer je veliko mladih. 

Na srečo pa je bilo lani na območju občine 
Benedikt devet prometnih nesreč manj kot 
leto poprej, ko jih je bilo 22. Žal se je lani ena 
končala s smrtnim izidom. V preostalih dva-
najstih prometnih nesrečah se je ena oseba 
hudo poškodovala, devet pa jih je utrpelo laž-
je telesne poškodbe. V štirih prometnih ne-
srečah je bil sekundarni vzrok zanje alkohol.

Policisti si bodo tako kot doslej tudi v bo-
doče prizadevali izvajati svoje naloge tam, 
kjer je varnostna problematika največja. Ob-
čani pa lahko tudi sami prispevamo k izbolj-
šanju varnostnih razmer s svojo budnostjo, 
čuječnostjo in varnostno kulturo.

T. K.

Občina Cerkvenjak

Uredili bodo Vitalin park

V Evropski uniji so se odločili, da bodo v 
tej finančni perspektivi več sredstev kot 
v asfalt, čistilne naprave, kanalizacijo in 

drugo komunalno infrastrukturo investirali v 
ljudi – torej v njihovo znanje, socialno poveza-
nost, zdravo okolje, nova delovne mesta in na-
sploh v vse tisto, kar jim omogoča ustvarjalno 
in zadovoljno življenje, družbi pa razvoj. Kajti 
za razvoj so odločilni motivirani, ustvarjalni, 
izobraženi in zavzeti ljudje, ne asfalt in beton.

Tudi župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc opozarja, da sedanja finančna perspek-
tiva ni najbolj pisana na kožo potreb, ki jih ima-
jo občanke in občani v občini Cerkvenjak, a so 
našli nekaj projektov, ki bodo pospešili razvoj 
kraja in občine ter zadovoljili kriterijem evrop-
ske finančne perspektive. Med drugim name-
ravajo urediti tako imenovan »Vitalin park« v 
Kadrencih ob Športno-rekreacijskem centru. 
V njem bosta balinišče in manjši objekt, ure-
diti načrtujejo park z napravami za razvijanje 
motoričnih sposobnosti otrok in mladine, pa 
tudi odraslih in starostnikov. Gre 
za medgeneracijski park za občane 
vseh generacij, ki ne bo zanimiv 
samo za domačine, temveč tudi za 
obiskovalce in turiste od drugod, 
zlasti mlade družine. Investicijo na-
meravajo izvesti v dveh fazah, zanjo 
bodo koristili sredstva ministrstva 
iz LAS-a in evropska sredstva iz 
projekta čezmejnega sodelovanja 
med Avstrijo, Madžarsko, Hrva-
ško in Slovenijo v okviru spodbude 
Interreg. Letos namerava občina 
odkupiti zemljišča, naslednje leto 
pa naj bi stekla prva faza izgradnje. 
Drugo fazo naj bi izvedli leta 2020. 

Takšne projekte Evropska unija sofinancira v 
višini do 80 odstotkov.

Pred ŠRC-jem bodo zgradili tudi dve ke-
gljišči na vrvico. Ta so priljubljena zlasti med 
starejšimi, pa tudi mladimi. 

V Cerkvenjaku poteka tudi investicija v 
trgovsko-poslovni objekt na nekdanjem Zi-
mičevem zemljišču, ki je v zadnji fazi prido-
bivanja gradbenega dovoljenja. Gre za so-
razmerno velik objekt, ki bo imel preko 600 
kvadratnih metrov tlorisne površine. V njem 
naj bi bili trgovina, lekarna in še kaj, zraven pa 
veliko parkirišče z okoli 40 parkirnimi mesti. 

Gospodarska rast v Sloveniji se odraža tudi 
v občini Cerkvenjak. V zadnjem času se je 
povečal interes za nakup parcel v poslovno-
obrtni coni. Občina je v tem času prodala tri 
parcele, za še dve pa se kupci zanimajo. Tre-
nutno je stopnja brezposelnosti v občini Cer-
kvenjak pod osem odstotkov, kar je nižje kot 
v Sloveniji nasploh.

T. K

Dan odprtih vrat Hrgove domačije 

Vljudno vabljeni na Dan odprtih vrat 
Hrgove domačije (III. del) v Občini 
Sv. Andraž v Slov. gor. s prikazom tra-

dicionalnih opravil, ki se bo odvijal v sklopu 
projekta DETOX. V soboto, 12. maja 2018, 
bo Hrgova domačija za vas odprta od 10. ure. 
Udeležite se predstavitve in preizkusa v opra-
vilih naših dedkov in babic nekoč.

Ob 14. uri ste vabljeni tudi na otvoritev in-
frastrukture v središču Vitomarcev.

»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-202.

Število prometnih nesreč v občini Benedikt se je lani glede na leto poprej 
precej zmanjšalo.

Občina Cerkvenjak je v zadnjem času prodala kar tri parcele 
v Poslovno-obrtni coni v Bengovi, na katerih so nekateri 
investitorji že začeli graditi gospodarske objekte.
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Leto uspešnih projektov v Občini Lenart
Občinski svet sprejel zaključni račun

Na prejšnji seji je občinski svet soglasno 
potrdil Zaključni račun Občine Lenart 
za leto 2017. Predstavitev in razprava 

sta izkazovala zadovoljstvo z opravljenim de-
lom in izvedenimi projekti Občine Lenart v 
preteklem letu. Tako je občina v letu 2017 načr-
tovala 7.652.022,28 € prihodkov, realizirani pa 
so bili v višini 7.467.108,47 € oz. 2,42 % manj 
od načrtovanih. Nižja realizacija je predvsem 
sled nižje realiziranih transfernih prihodkov, 
kjer je prišlo do zamika pri sofinanciranju čez-
mejnih projektov. Odobritev investicije v NPIC 
se je prestavila v leto 2018, prav tako sofinan-
ciranje nadzidave ZD Lenart. Na drugi strani 
je občina, prav tako sorazmerno s prihodki, 
tudi nižje realizirala odhodke, tako je bilo 
načrtovanih odhodkov 7.116.622 €, realizaci-
ja pa 6.759.125 €. V letu 2017 se je zaključila 
vrsta večjih projektov, ki so bili že omenjeni v 
preteklih številkah, kot npr. obnova ceste Vo-
ličina–Hrastovec v dolžini 1,1 km, obnova ce-
lotne infrastrukture na Zavrhu v dolžini 1,05 
km, izgrajeno je bilo veliko nogometno igrišče 
z umetno travo, obnovljenih preko deset ce-

stnih odsekov in ulic, nabavljeno je bilo novo 
gasilsko vozilo GVC – cisterna za PGD Selce, 
ob občinski stavbi je bilo izgrajeno dvigalo s 
preureditvijo vhodnih vrat, nadstreškom ter 
ureditvijo prehodov na način, da je omogočen 
dostop gibalno oviranim osebam v vse prostore 
upravne enote in občinske uprave in še številni 
drugi manjši projekti. Kljub navedenem občina 
v lanskem letu iz tekočega poslovanja izkazuje 
proračunski presežek v višini preko 400.000,00 
€, ki bo namenjen investicijam v letošnjem letu. 
Občina je v lanskem letu zagotovila tudi sred-
stva za izvedbo celovite obnove infrastrukture v 
središču mesta Lenart z najetjem dolgoročnega 
investicijskega kredita po obrestni meri 0,7 % 
+ 3 mes EURIBOR, v višini 940.000,00 €, pri 
katerih gre za namenska sredstva za sofinanci-
ranje izvedbe investicije izgradnje treh krožišč 
in obnovo državnih cest v središču mesta Le-
nart, skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo. 
Na podlagi razprave in predhodne obravnave 
na delovnih telesih in v nadzornem odboru je 
občinski svet soglasno sprejel Zaključni račun 
občine Lenart z upanjem, da se bo dobro delo 
nadaljevalo tudi tekočem letu.

Občina Lenart

Pobeg v zgodovino 
čarovništva

V soboto, 7. aprila 2018, ob 16.30 uri se je na Trgu osvoboditve v Lenartu pričel doživljaj-
ski dogodek Pobeg v zgodovino čarovništva. Prireditev je potekala v okviru projekta 
ESCAPE, ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za re-

gionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020.
Dogodek se navezuje na čarovniške procese, ki so v 17. stoletju potekali na gradu Hrastovec.
V tokratni predstavi se je ostareli menih Thiemo ob smrtni uri v Šentpavelskem samostanu v 

Labotski dolini spominjal svojega življenja: ko se je Friderik Herberstein, edini dedič hrastov-
ških posesti, zaljubil v prelepo, a revno plemkinjo Agato Nürnberger s Štraleka, njuna zveza ni 
bila po volji njegovi oblastni in preračunljivi materi Margareti, saj je imela ta za sina že izbrano 
drugo, bogatejšo nevesto. Zaljubljenca sta se skrivaj poročila, a skrivna poroka ni ostala pri-
krita. Grofica je skovala peklenski načrt … Zgodba temelji na knjigi Stanke Devjak Friderikov 
labodji spev in Berte Čobal Javornik Skaljena ljubezen Agate in Friderika. 

Prireditev je bila preplet gledaliških prizorov, pohodništva, zgodovinske in kulturne dediščine.
Predstavo so odlično uprizorili člani Kulturnega društva Delavec Lenart. Prvi prizor je po-

tekal v dvorani Doma kulture Lenart. Potem je udeležence prireditve pot vodila po gozdu, 
mimo Črnega križa, jezera Komarnik, ob reki Pesnici do gradu Hrastovec. Pohod so vodili 
člani Planinskega društva Lenart in Ovtar Marko Šebart. 

Osrednji prizori so bili uprizorjeni na dveh odrih v naravnem okolju gradu Hrastovec. Iz 
Hrastovca so se pohodniki, takrat že v temi, odpravili do ŠRC Polena, kjer je bil odigran pred-
zadnji prizor. Prireditev se je z ganljivim prizorom zaključila pri cerkvi sv. Lenarta, na Trgu 
osvoboditve v Lenartu.

Prireditev je potekala na prostem, kljub slabemu vremenu se je je udeležilo veliko ljudi. Do-
godek je bil izjemno doživetje, uživali smo ob odlični in doživeti igri članov Kulturnega društva 
delavec Lenart, bogatih kostumih, ki so bili prava paša za oči. Nekateri prizori bodo zaradi spo-
ročilnosti, izjemne igre, uprizoritve v naravnem, avtentičnem okolju ostali nepozabni. Izvedba 

prireditve je bila zahtevna tudi po tehnični plati, ker so prizori bili odigrani na več prizoriščih in je 
bilo potrebno hitro preseliti tonsko, svetlobno tehniko, sceno,… Poleg tega je nekaj časa deževalo. 
Hvala članom Kulturnega društvu Delavec Lenart, ki so v pripravo in izvedbo dogodka vložili 
veliko dela, truda, prostega časa in energije. Hvala tudi vsem, ki so pomagali pri organizaciji iz 
izvedbi dogodka. Društvo LAS Ovtar Slovenskih goric je dogodek odprlo in zaključilo s tržnico 
bogate lokalne ponudbe, kulinarike, vin in izdelkov domače obrti. Dogodek je trajal skoraj 5 ur.
Ustvarjalci Pobega v Zgodovino čarovništva:

Scenarij: Stanka Devjak in Miroslav Mauko, režija: Aleksandra Blagojević, asistenca režije: 
Nina Šulin, kostumografija in scenografija: Nina Šulin, koreografija: Nina Šulin, oblikovanje luč 
in tona: Gašper Bohinec, frizure in maska: Nina Šulin, Natalija Juhart, igralci: Miroslav Mau-
ko, Lara Zorec, Katja Koroša, Jože Ploj, Avgust Recek, Kristjan Herzog, Suzana Šober, Nataša 
Bauman, Viktorija Zupanec, Tine Mesarič, Aleksander Satler, Aljaž Verbanič, Anita Kocmut, 
Samantha Donik, Nina Šulin, Cveto Šulin, Zdenka Šulin, Lidija Šipek. Glasbeniki: Aleksandra 
Herman, Lina Herman, Tajana Novak, Siniša Karakatič. Vragi: Günter Kneser, Thomas Binder, 
Markus Passath. Fotografije na tiskovinah in snemanje napovednika: Günter Simmerl.

Organizator dogodka je bila Občina Lenart, izvedba Kulturno društvo Delavec Lenart.
Pri izvedbi dogodka so sodelovali tudi: 

Režijski obrat Občine Lenart, Irena Lorenčič, Jožica Hrašovec, Suzana Vogrin, Samo Ladi-
nek, Film in video klub Maribor, Ovtar Marko Šebart, Planinsko društvo Lenart, Prostovoljno 
gasilsko društvo Lenart, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Društvo LAS Ovtar Slovenskih 
goric za organizacijo tržnice, Darinka Čobec, Maksimiljan Krautič, prevozi Vinko Ribič, s. p., 
Lešnik&Zemljič, d. o. o. Elektroinštalaterstvo Tjaša Erjavec, s. p., Foto Tone, Občina Duplek.

D. O., foto: Maksimiljan Krautič

a történelemböl 
a jövöbe

iz zgodovine
v prihodnost
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SI-HU

Pričetek gradbenih del v središču  
mesta Lenart

Občina Lenart in Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo sta priče-
li izvajati gradbena dela pri obnovi 

glavnih prometnic v središču mesta Lenart. 
Glede na obseg del (poseg v vse ustroje ce-
ste in zamenjava komunalnih vodov v ob-
močju gradnje) je bila 
postavljena popolna 
zapora območja gra-
dnje. Promet je speljan 
po obvoznih cestah iz 
smeri Maribora proti 
Jurovskem Dolu, po 
državni cesti skozi na-
selje »Ob gozdu«, nato 
na Cmureško cesto, 
kjer se priključi nazaj 
na regionalno cesto 
Maribor–Murska So-
bota. Iz smeri Ptuja 
proti Lenartu je promet 
speljan na t. i. južno 
obvozno cesto. Ob tem 

vozniki vozijo še po drugih obvoznih poteh, 
ki jih domačini in tujci uporabijo, da obide-
jo območje zapore. Lahko se zahvalimo ob-
čanom za strpen in konstruktiven pristop h 
gradnji. Pričakujemo, da bo do 5. julija, kot 
je napovedana zapora tega dela, gradnja na-
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Potrjene cene vode in omrežnine

Občinski svet Občine Lenart je na 
svoji 19. redni seji 5. 4. 2018 sprejel 
Elaborat gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo za leto 2018. Tako se bo 
cena vode   in omrežnine s 1. 5. 2018 spre-
menila. Cena vode se bo povečala za 0,009 
€/m3, omrežnina za gospodinjski priključek 
13 mm oz. 20 mm pa za 1,14 €.  Nova cena 
vode tako znaša 0,7899 €/m3, omrežnina za 
omenjeni priključek pa znaša 7,98 na mesec. 
Omrežnina se povečuje zaradi povečanja 
vrednosti javne vodovodne infrastrukture, ki 
smo jo zgradili v preteklih letih in smo inve-
sticijske vrednosti prenesli v knjige osnovnih 

sredstev dokončno šele v lanskem letu. Naj-
večje povečanje osnovnih sredstev gre iz na-
slova zaključenega projekta Celovite oskrbe 
severovzhodne Slovenije s pitno vode, kjer 
je Občina Lenart bila udeležena v vrednosti 
preko 2, 5 milijona €. S tem projektom smo 
si v Občini Lenart dolgoročno  zagotovili vsaj 
za naslednjih 50 let nemoteno, trajno in  do-
volj veliko pretočnost potrebnih količin vode 
za naše območje, z navedenim projektom pa 
se rešuje tudi oskrba našega območja preko 
dveh sistemov, preko Pesniške doline in pre-
ko Dupleka/Korene na območje KS Voličina.

A. Z.

Občina Sveta Ana

Nadaljevanje projektov v Občini Sveta Ana

Občina Sveta 
Ana nadaljuje 
s projekti, ki so 

bili zaradi vremenskih 
razmer prestavljeni v 
spomladanski čas 2018. 
Zaključuje se moderni-
zacija občinske ceste v 
Ledineku, nadaljuje se 
investicija dograditve 
vozišča in hodnika za 
pešce v Zgornji Ščav-
nici. V letu 2018 se za-
čenja 3. faza investicije 
v odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda. Ureja 
se tudi dokumentacija 
za ureditev 1. faze za 
pridobitev uporabnega dovoljenja za čistilno 
napravo.

Še vedno potekata dva čezmejna projekta 
Escape in Detox. V projektu Detox je bilo za-
ključeno 3. obdobje, v katerem je bil izdelan 
promocijski material – zloženke, informacij-
ske in označevalne table za kulturna spome-
nika, vključena v projekt, to sta Kaplova in 
Grafonževa domačija, prav tako je bila ure-

jena etnološka in muzejska zbirka na ome-
njenih domačijah. V sklopu projekta Escape 
je bila v 2. obdobju zaključena investicija v 
Evangeličansko pokopališče, prav tako so bile 
izdelane označevalne table za Pot strpnosti 
po Občini Sveta Ana. V prihodnje se načrtuje 
nabava praktičnih nagrad za obiskovalce Poti 
strpnosti in organizacija simpozija strpnosti. 

Občinska uprava

19. seja občinskega sveta Občine Sveta Ana

Na 19. redni seji anovskega občinskega 
sveta 11. aprila so najprej obravnava-
li poročilo o varnostnem položaju v 

občini, ki ga je podal Rado Orešič, pomočnik 
komandirja PP Lenart 
in poudaril, da kljub 
temu, da se je število 
kaznivih dejanj v obči-
ni v primerjavi z prej-
šnjim letom nekoliko 
povečalo, ostaja Ob-
čina Sveta Ana dokaj 
varno območje. 

Ena izmed glavnih 
tem je bila obravnava 
zaključnega računa za 
leto 2017. Realizirani 
prihodki in odhodki 
v letu 2017 so manjši 
od prvotno predvide-
nih. Primanjkljaj je na 
področju nedavčnih 

in kapitalskih prihodkov in tekočih odhod-
kov in transferjev. Skupaj je bilo realiziranih 
2.196.295 (80,9 %) prihodkov in 2.453.988 
(81,7 %) odhodkov. Med večjimi realizira-

Skupščina Štajerske turistične zveze pri Sv. Ani

V ponedeljek, 26. marca 2018, je v 
Kulturno-turističnem centru Sve-
ta Ana potekala skupščina Štajerske 

turistične zveze. Udeležili so se je delegati iz 
vključenih turističnih društev, člani komisij 
ŠTZ in vabljeni gostje, med njimi predsednik 
Turistične zveze Slovenije Peter Misja, častni 
predsednik ŠTZ in podpredsednik TZS mag. 
Jože Protner, podpredsednik ŠTZ in župan 
Občine Lenart mag. Janez Kramberger in žu-
pan Občine Sveta Ana Silvo Slaček.

Dogodek se je pričel s kratkim programom 
Ljudskih pevk Sveta Ana. Uvodnemu nago-
voru župana Silva Slačka je sledil kratek po-
snetek o turističnih znamenitostih Občine 
Sveta Ana. Skupščino je odprl predsednik 
ŠTZ Janez Ribič. V ŠTZ je 
do sedaj vključenih 68 tu-
rističnih društev iz 22 šta-
jerskih občin. Za letošnje 
leto v planu dela poudarja 
sodelovanje z drugimi dru-
štvi, organiziranje raznih 
izobraževanj, organizira-
nje sodelovanja turističnih 
društev na raznih sejmih, 
tečaj za turistične vodnike, 
udeležbo na rezu stare trte 
v Mariboru, organiziranje 
velike radijske delavnice 
znancev, večjo promocijo 
društev na spletnih stra-
neh, organiziranje raznih 

prireditev, še večje vključevanje mladih v 
turizem; še posebej v uspešnem projektu 
Turizmu pomaga lastna glava in še bi lahko 
naštevali.

Skupščina se je zaključila s podelitvijo potr-
dil in izkaznic 14 novim lokalnim turističnim 
vodnikom za štajersko območje, med njimi je 
tudi občan Svete Ane Matija Šenveter. Ome-
niti je potrebno še to, da se je v sedmih letih 
izobrazilo že 180 turističnih vodnikov. 

Po uradnem delu so bili vsi udeleženci 
skupščine vabljeni na pogostitev, ki so jo pri-
pravile članice Društva kmečkih žena in de-
klet Sv. Ana in na degustacijo vin v občinsko 
vinoteko.

Občinska uprava Občine Sveta Ana

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic! 
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-

dane 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. 

Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je 
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih 
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times 
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni 
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Pri-
spevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja 
številka izide v četrtek, 24. maja 2018.

Uredništvo

nimi investicijami v letu 2017 je potrebno 
izpostaviti modernizacijo občinskih cest, 
izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave 
Sveta Ana, nakup stanovanj in projektno 
dokumentacijo, sofinanciranje obnove ceste 
R2433/1288 Lenart-Trate, čezmejna projekta 
Escape (SI-HU) in Detox (SI-HR) in še veliko 
drugih manjših investicij. 

Na seji je župan predstavil tudi načrtovane 
investicije za leto 2018. Med njimi omenjamo 
modernizacijo občinskih cest, ureditev ho-
dnika za pešce in križišča na R3-730, ureditev 
pločnika s kolesarsko stezo, ureditev pločnika 
Sveta Ana-Zg. Ščavnica, 3. faza izgradnje ka-
nalizacije in čistilne naprave na Sveti Ani, na-
daljevanje projekta Escape in Detox, pripravo 
dokumentacije za izgradnjo prizidka vrtca, 

izdatke za nove projekte, kot so projekt 4T, 
Vino, prijazno do okolja, Anin pretl, Kole-
sarske povezave na območju ORP Slovenskih 
goric, Dom starejših občanov, Medgeneracij-
ski park in še veliko drugi manjših investicij. 

Občinski svet Občine Sveta Ana je v prvem 
branju sprejel Odlok o načinu opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo. V nadaljevanju seje je bil sprejet 
sklep o soglasju k ceni socialno varstvene sto-
ritve pomoči družini na domu kot socialna 
oskrba na domu za uporabnika za leto 2018 
in Sklep o spremembah in dopolnitvah Skle-
pa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške 
veže v Občini Sveta Ana. 19. redna seja se je 
zaključila s pobudami in vprašanji svetnikov. 

Občinska uprava

predovala tako, da bo 
mogoče promet vsaj v 
tem delu sprostiti pre-
ko novo zgrajene in-
frastrukture. Ob tem je 
potrebno poudariti, da 
je rok izvedbe gradbe-
nih del omejen na šest 
mesecev in da sedaj 
gradbena dela poteka-
jo v okviru terminskih 
planov.

M. B. Foto Tone
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Rebalans proračuna odprl vrata novim 
razvojnim projektom

Trojiški občinski svet je sprejel rebalans 
občinskega proračuna za leto 2018, 
razlog za rebalans proračuna, spreje-

tega decembra leta 2016, pa je v prihodkih 
in odhodkih, ki so drugačni od načrtovanih. 
Prihodki bodo večji: davčni prihodki bodo 
višji za dobih 74 tisoč evrov, večji bodo tudi 
od davkov na premoženje in delno iz naslova 
davka na blago in storitve ter drugih davkov. 
Nedavčni prihodki bodo višji za blizu 50 ti-
soč evrov – zlasti iz naslova komunalnega 
prispevka. Kapitalski prihodki bodo višji za 
okoli 352 tisoč evrov zaradi prodaje stavbe 
pri jezeru in stavbnih zemljišč. Transfernih 
prihodkov načrtujejo za 91 tisoč evrov več, 
zlasti na račun prihodkov iz naslova 23. člena 
zakona o financiranju občin za obnovo ceste 
in pločnika skozi Gočovo, zvišanja prihodkov 
od prodaje stanovanj v lasti občine, prihod-
kov Fundacije za šport in predvidenega povi-
šanja sredstev iz državnega proračuna in pro-
računa Evropske unije (gre za projekte LAS). 
Z rebalansom občinskega proračuna so pri-
hodke povečali za dobrih 567 tisoč evrov na 
2.635.754 evrov oz. za 27,4 odstotka. Skladno 
s tem so z rebalansom povečali tudi odhodke 
iz 1.973.736 na 2.559.125 evrov. 

Glavni razlog za pripravo rebalansa so 
finančne uskladitve treh velikih projektov 
(obnova ceste in pločnika skozi naselje Go-

čova; obnova ceste in pločnika skozi naselje 
Spodnja Senarska in komunalno opremljanje 
stavbnih zemljišč in občinski podrobni pro-
storski načrt (OPPN) Sveta Trojica-jug) ter 
vključitev novih projektov oziroma postavk v 
občinski proračun za leto 2018.

Med novimi projekti velja izpostaviti zlasti 
energetsko prenovo poslovne stavbe Sveta Tro-
jica na Trojiškem trgu, za kar bo občina name-
nila blizu 59 tisoč evrov. 2 tisoč evrov (v petih 
letih skupaj 38 tisoč evrov) bodo namenili za 
investicije in gasilsko opremo PGD Osek. Za 
projekt LAS »Gibanje brez ovir« bodo nameni-
li okoli 36,5 tisoč evrov, za projekt LAS »Ovtar-
jevi zakladi zdravja« pa nekaj več kot 101 tisoč 
evrov. Za projekt LAS »Z e-kolesom po Sloven-
skih goricah« bodo porabili 250 evrov, za LAS-
-ov projekt »Okusi Slovenskih goric« pa okoli 
4,5 tisoč evrov. Izredne turistične programe in 
prireditve bo občina sofinancirala s 500 evri.

Za ureditev društva upokojencev bo ob-
čina namenila 6 tisoč evrov, za preplastitev 
športnih igrišč v Sveti Trojici z umetno maso 
38 tisoč evrov, za projektno dokumentacijo 
za izgradnjo vrtca Sveta Trojica pa 20 tisoč 
evrov. Dobrih 34 tisoč evrov bo namenila za 
energetsko prenovo osnovne šole in vrtca. 
Osnovno šolo bo uredila za gibalno ovirane 
osebe, za kar bo dala okoli 16 tisoč evrov.

Za pripravo odloka za nadomestilo za 

uporabo stavbnih zemljišč bo 
dala občina 2,4 tisoč evrov. Za 
nakup mini traktorja bo na-
menila 4 tisoč evrov (njegova 
skupna vrednost znaša 25 ti-
soč evrov), enako vsoto pa bo 
letos namenila tudi za nakup 
kombiniranega vozila (skupna 
vrednost vozila znaša 25 tisoč 
evrov).

Za kolesarske steze ozi-
roma povezave na območju 
osrednjih Slovenskih goric 
bo občina namenila okoli 11 
tisoč evrov. Dvanajst občin iz 
osrednjih Slovenskih goric bo 
od leta 2018 do leta 2022 za 
kolesarske povezave dalo sku-
paj blizu 16 milijonov evrov, 
od tega bo na občino Sveta 
Trojica odpadlo 286 tisoč evrov za izvedbo 
projekta na območju občine.

Za načrt gradnje odprtega širokopasovnega 
omrežja v občini Sveta Trojica bo občina dala 
nekaj več kot 8,5 tisoč evrov, za poračun naje-
mnine za infrastrukturo vodooskrbe pa preko 
10,5 tisoč evrov. Za rekonstrukcijo tranzitnih 
cevovodov na relaciji Košaki–Počehova, ki jo 

bodo izvedli v letih 2019 in 2020, bo prispeva-
la nekaj več kot 7 tisoč evrov. Skupno bo pro-
jekt, ki bo izveden v desetih občinah, stal okoli 
2,35 milijona evrov.

Za projektno dokumentacijo in novogra-
dnjo komunalne infrastrukture v Zgodnji Se-
narski bo občina plačala preko 20.000 evrov.

T. K.

Dela na komunalnem področju v trojiški občini

V občini Sveta Trojica smo pričeli z od-
pravo posledic zime in z nujnimi vzdr-
ževalnimi deli sredi marca, takoj ko je 

to dopuščalo vreme. Ceste je bilo potrebno po-

mesti, očistiti telesa za odvodnjavanje, dosuti 
bankine, porezati veje, ki segajo v cestni svet 
ipd. Hkrati smo gramozirali občinske maka-
damske ceste, za kar je bilo porabljenih cca 700 

Program prireditev ob 12. prazniku Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
17. maj 2018, četrtek
20.00 Stand up s Tadejem Tošem – Če bi jaz bil precednik

18. maj 2018, petek
16.30 Prijateljska tekma (mlajši dečki)
17.30 Ekshibicijska tekma (ŽNK Cerkvenjak – občinska uprava, občinski svet) 
18.00 Nogometni turnir med zaselki – nogometno igrišče pri OŠ (KMN Sv. Trojica) 

19. maj 2018, 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)
9.00 Kolesarjenje po poteh občine – zbor pri igrišču OŠ (kolesarjenje na lastno odgovornost) 
9.00 Turnir v tenisu – Športno rekreacijski center Na griču (Dušan Fras)
12.00 Odbojka na mivki – Športno rekreacijski center Na griču (ŠD Adrenalin)

20. maj 2018, nedelja
15.00 Otvoritev razstave ob 100-letnici smrti podobarja in pozlatarja Leopolda Lavoslava 
Perka in slovesna maša v Poličevi kapeli – Kulturni dom, nato Poličeva kapela (Turistično 
društvo sveta trojica)

21. maj 2018, ponedeljek 
15.00 Srečanje starejših občanov – jedilnica Osnovne šole (KORK Sv. Trojica)
17.00 Osnovna šola se predstavi – Kulturni dom Sveta Trojica (OŠ in vrtec Sv. Trojica)
18.00 Otvoritev razstave likovnih del - Samostanska klet (OŠ in vrtec Sveta Trojica)

22. maj 2018, torek
17.00 Dan odprte kleti in razglasitev protokolarnega vina – Vinotoč pri Betki, Zg. Verjane 14 
(Društvo vinogradnikov Sv. Trojica)

23. maj 2018, sreda
19.00 Druženje ob igranju kart v prostoru ob športni dvorani (KMN Sveta Trojica)

25. maj 2018, petek
17.00 Otvoritev prostorov Društva upokojencev Sveta Trojica – Trojiški trg 25 (Društvo 
upokojencev Sveta Trojica) 
19.00 Osrednja proslava ob 12. občinskem prazniku s podelitvijo priznanj in nagrad Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
športna dvorana (Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah Trojica in Akademsko društvo 
pravnikov in mediatorjev)

26. maj, sobota
9.00 Pohod v obujanje spomina generala Rudolfa Maistra - OZVVS – zbor pri igrišču OŠ Sv. 
Trojica (Območno združenje vojnih veteranov Lenart)

10.00 Srečanje in blagoslov motorjev – na cerkvenem dvorišču (Turistično društvo Sv. Trojica 
in ŠD Adrenalin) 
10.30 Tek okrog Trojiškega jezera – zbor pri »brunarici ob jezeru« (ŠD Sv. Trojica) 
17.00 »Oj, lepo je res na deželi« - vleka vrvi – na šolskem igrišču (Turistično društvo Sv. 
Trojica)
20.00 Trojiška noč – Veselica z Jeleno Rozga in Pop Design – prireditveni šotor na šolskem 
igrišču (organizator Gostišče pri Antonu) 
21.00 Podelitev pokalov – prireditveni šotor na šolskem igrišču (Občina Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah)

27. maj 2018, nedelja
8.00–12.00 Kvaterna nedelja: praznik Svete Trojice, kramarski sejem ali »žegnanje« v trgu 
Sv. Trojice:

• slovesna maša ob 8.00 uri sodeloval bo otroški pevski zbor Sv. Frančišek pod vodstvom Anite 
Kralj Pavkovič. 

• slovesna maša ob 10.00 uri – slovesno sveto mašo bo daroval nadškof Marjan Turnšek 
(sodeloval bo pevski zbor Sv. Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka)

• ogled kleti in pokušina protokolarnih vin Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – 
v Protokolarno-razstavnem centru Sv. Martina v samostanski kleti (Društvo vinogradnikov 
Sveta Trojica)

• ogled razstave likovnih del Samostanska klet (OŠ in vrtec Sveta Trojica)
• razstava ročnih del, vezenja in kvačkanja – v prostorih Društva upokojencev Sv. Trojica, 

Trojiški trg 25 (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 – galerija umetnika Danijela Vrečiča, Trojiški trg 5
• nastop Slovenskogoriškega pihalnega orkestra in mažoret – v trgu Sv. Trojice v 

Slovenskih goricah (KD Mol Lenart in mažoretke – Twirling, plesni in mažoretni klub 
Lenart) 

• Res lušno je tu pri nas - trg Svete Trojice (Kulturno društvo Trojica)

2. junij, sobota
14.00 Tekmovanje v košnji – v bližini gasilskega doma Osek (PGD Osek)
(v primeru slabega vremena se bo prireditev odvijala v nedeljo, 3.6.2018)

3. junij, nedelja
15.00 Križev pot – zbor pri kapelici ob jezeru – Društvo upokojencev Sveta Trojica
16.00 Orgelski koncert – cerkev Svete Trojice (Akademsko društvo pravnikov in mediatorjev)

9. junij, sobota
9.00 – Pohod po poteh občine – zbor pri Kulturnem domu (PD Hakl) 

16. junij, sobota
9.00 – Pohod po kulturni poti – zbor pri Kulturnem domu (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.

Občina Sveta Trojica bo zahvaljujoč rebalansu proračuna 
izvedla več novih projektov oziroma investicij. Med njimi bo 
tudi energetska prenova poslovne stavbe na Trojiškem trgu.
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Pomladanska »rabota« v Sveti Trojici v 
Slovenskih goricah

V letošnji pomladanski akciji oz. 
»raboti« je sodelovalo preko 300 
občanov, ki so bili   formirani v 

24 delovnih skupin. Udeležba po nase-
ljih je bila različna, glede na število pre-
bivalcev prednjačijo naselja Sp. Senar-
ska in Zg. Senarska, Osek, Sp., Srednje 
in Zg. Verjane, Osek in Porčič, nekoliko 
slabša udeležba je bila iz območja Gočo-
ve in iz samega centra Sv. Trojice. 

V akciji se je nabralo cca 1.500 kg 
odpadkov. Predvsem je bilo opaziti ob-
čuten porast drobnih odpadkov ob najbolj 
prometnih cestah, predvsem državnih, kjer 
prednjačijo pločevinke piva in embalaža dru-

gih alkoholnih ali brezalkoholnih pijač ter 
cigaretni ogorki, kar je zelo žalostno in zaskr-
bljujoče, saj krajani v glavnem pobirajo smeti 

Obvestilo o javnih pozivih/razpisih v 
Občini Sv. Trojica

Javni razpis/poziv Objava Vloge do

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v 
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 13. 4. 2018 16. 5. 2018

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 2018

4. 4. 2018 8. 5. 2018

Celotno besedilo razpisov je objavljeno na spletni strani Občine Sveta Trojica v Sloven-
skih goricah: www.sv-trojica.si, rubrika »Razpisi, pozivi in javna naročila«, lahko pa ga 
dobite tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Sv. Trojica v Slov. goricah v času uradnih ur

Župan Občine Sveta Trojica v Slov. goricah Darko Fras, univ. dipl. prav.

Zimska služba, investicije
Rekordni zneski za zimsko službo in 
zagotavljanje prevoznosti cest tudi v 
najslabših vremenskih pogojih

Kot smo v Ovtarjevih novicah že po-
ročali, letošnja zima ni prizanesla 
občinskim proračunom, saj je terjala 

višje zneske za opravljanje zimske službe, kot 
so občine predvidevale glede na dolgoletna 
povprečja in izkušnje preteklih zim. Tako je 
vzdrževanje cest (pluženje in posipi) v zim-
skem času Občino Sv. Jurij v Slov. gor. stalo 
cca 70.000 €. V februarju je bila zaradi obilice 
snega in pogostega sneženja zimska služba od 
28 dni v mesecu na terenu aktivna kar 23 dni.

Lanska zima je bila precej bolj prizaneslji-
va, saj so stroški le-te občinski proračun obre-
menili za dobrih 20 tisočakov. V večletnem 
povprečju zimska služba za jurovsko občino 
znaša cca 40.000 €, kolikor občina predvideva 
tudi v občinskem proračunu. 
Z investicijami v urejanje 
stanovanjskih sosesk in spremembo 
občinskega prostorskega načrta 
privabiti nove občane

Občina Sv. Jurij v Slov. gor. se v zadnjih 
letih zavzema za pospeševanje gradnje sta-
novanjskih objektov v občini. Tako se bodo 
tudi letos nadaljevale investicije na območjih 
»Sončne soseske« in soseske »Za šolo«, kjer 
se bo uredila razsvetljava ter pripravila osno-
va za asfaltiranje tega območja. Pozitivna no-
vica je, da so parcele v tej soseski večinoma že 
prodane. Tako se v občinski upravi nadejajo, 
da bosta poleg že obstoječih treh trojčkov v 

Sončni soseski kmalu nastali še dve stano-
vanjski novogradnji. V postopku pridobiva-
nja gradbene dokumentacija sta še dve novo-
gradnji tudi v soseski Za šolo. 

Na jurovski občini tako zaznavajo trend na-
raščanja novih gradenj. Posledično je pričako-
vati, da se bo število prebivalstva v naslednjih 
desetih letih rahlo povečalo, kar je za razvoj 
občine vsekakor zelo pomemben podatek. 

Pomemben korak k temu so na občini na-
redili tudi s spremembo občinskega prostor-
skega načrta, ki ga bodo sprejeli še v tem letu. 
Direktor občinske uprave Samo Kristl je ob 
tem dejal: »Pričakujemo, da bomo OPN spre-
jeli v roku dveh mesecev. Po sprejetju tega 
načrta se nadejamo kar nekaj novih gradenj 
tudi na območju naselij Zg. Partinje, Gasteraj 
in Žitence. Na ta način želimo mladim obča-
nom ustvariti pogoje za bivanje v domači ob-
čini in hkrati pomagati mladim družinam pri 
reševanju stanovanjske problematike.«
Športni park Jurovski Dol

Pomembne investicije bo v letošnjem letu 
deležna jurovska občina tudi na področju 
športa. V športnem parku v Jurovskem Dolu 
bo nastala telovadnica na prostem, ki bo nu-
dila možnost rekreacije vsem generacijam. 
Občina se je s tem programom prijavila na 
javni razpis LAS Ovtar Slovenskih goric. 
Pričakujejo, da bodo dobili pozitiven sklep o 
sofinanciranju projekta v vrednosti 40.000 €. 
Vrednost projekta znaša sicer z vključujočo 
okolico, z ureditvijo pločnika, razsvetljave in 
parkirišč ter razširitvijo ceste 94.000 €

Dejan Kramberger

Uspešna gasilska vaja PGD Sv. Jurij v 
Slov. gor. s sosednjimi gasilskimi društvi

PGD Sv. Jurij v Slov. goricah je v sodelo-
vanju s sosednjimi gasilskimi društvi v 
okviru “Jurjevih dnevov” izvedlo taktič-

no gasilsko vajo. Osnovna naloga vaje je bilo 
gašenje požara v naravi. V vaji na t. i. Repejo-
vem bregu v Malni je sodelovalo 60 gasilcev. 
Poleg domačih jurovskih gasilcev še člani PGD 
Sv. Ana, PGD Lenart, PGD Benedikt, PGD Ja-
kobski Dol, PGD Šentilj in PGD Velka. Gasil-
ci so preizkusili gašenje z odvzemom vode iz 
potoka s pomočjo motorne brizgalne in vzpo-
stavitvijo verige motornih brizgaln. Vajo so si 
ogledali župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Peter Škrlec, poslanec DZ RS Franc Breznik, 
vodstvo GZ Lenart in GZ Slovenske gorice.

Jernej Sinič

m3 različnih gramoznih 
agregatov. Izvedli smo naj-
bolj nujna krpanja asfalti-
ranih cest. Večja vzdrže-
valna dela bo potrebno še 
izvesti. Pričeli smo z ure-
janjem območja pod Ca-
fovo ulico v Sveti Trojici, 
kjer bo potrebno vgraditi 
preko 300 m3 gradbenih 
materialov, da bo možno 
položiti ustrezen meteorni 
kanal. Izgradnjo pločnikov 
in avtobusnih postajališč 
in rekonstrukcijo državne 
ceste R-1-229 v Gočovi je 
zima zamaknila vsaj za en 
mesec; izvajalec je prosil za podaljšanje roka 
do konca maja. Objavljen pa je tudi razpis za 
izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč 
ter rekonstrukcijo ceste R 2-439 v naselju Sp. 

Senarska. V izdelavi je tudi projektna doku-
mentacija za modernizacije določenih cestnih 
odsekov in ureditev komunalne infrastrukture.

Jože Žel

od tranzitnega prometa. Večjih divjih 
odlagališč praktično ni več, razen osa-
melih primerov, kot je denimo odvržena 
koža prašiča, avtomobilska guma ali kos 
pohištva. V čistilni akciji je bilo udeleže-
no tudi večje število otrok, kar je gotovo 
pohvalno. Pridni so bili tudi člani Turi-
stičnega društva Sveta Trojica, ki so se 
lotili čiščenja grmičevja in vegetacije ob 
njihovi brunarici pri jezeru, medtem ko 
je strokovno usposobljena ekipa podrla 
najbolj nevarna drevesa nad objektom. 
Člani Ribiške družine Pesnica pa so 
pobrali smeti okrog Trojiškega jezera.   Člani 
Športnega društva Porčič so se najprej lotili či-
ščenja ob občinskih cestah, kasneje pa še špor-
tnih objektov pri Turistični kmetiji Postružnik. 
Poleg čiščenja odpadkov se je na zunanjih ob-
močjih Sv. Trojice veliko koristnega storilo tudi 
na občinskih cestah, kjer ljudje še znajo popri-
jeti za najrazličnejše orodje, s katerim postorijo 
najbolj nujna ročna vzdrževalna dela in očistijo 

cestne mulde, propuste, dosujejo bankine ipd. 
Veliko je tudi takšnih, ki takšna ali drugač-

na dela postorijo pred samo akcijo, tako da 
je udeležencev akcije vsaj 350. Občina Sveta 
Trojica se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali v 
letošnji pomladanski delovni akciji, zahvalju-
je, še posebej pa koordinatorjem skupin in 
drugim nosilcem akcije.

Jože Žel

Občina Jurij v Slovenskih goricah

Občinski svet potrdil prejemnike priznanj 

Na 24. redni seji jurovskega občinskega 
sveta, ki je potekala v znamenju 12. 
občinskega praznika, v okviru ka-

terega so bila tudi letos podeljena priznanja 
zaslužnim občanom, so bili člani in članice 

občinskega sveta soglasni, da bodo priznanja 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah prejeli  Jožef 
Šinko iz Zg. Partinja, Dejan Najdenik iz Zg. 
Partinja, Jože Schönveter iz Zg. Gasteraja in 
Ivan Rožman iz Zg. Ščavnice. Jurijev srebrnik 

prejmeta Dragica Gornik iz Varde, in Jožef 
Pavalec iz Sp. Gasteraja. Letošnji Jurijev zla-
tnik pa prejme Občinska organizacija Rdeče-
ga križa Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 Prvič v 12-letni zgodovini občine je pode-
ljen tudi naziv »častni občan« Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah, ki ga je prejel Jožef Zaletinger 
iz Sr. Gasteraja.

Občinski svetniki so na seji sprejeli predla-
gane spremembe Statuta občine. Sprejete pa 
so tudi spremembe in dopolnitve, ki so bile 
predlagane v Poslovniku Občinskega sveta.

 Na dnevnem redu občinske seje je bila tudi 
seznanitev z varnostno situacijo na območju 
jurovske občine, ki jo je predstavil komandir 
Policijske postaje Lenart, Srečko Artenjak. V 
svojem poročilu je poudaril, da je bilo v letu 
2017 manj prometnih nesreč (13) kot v letu 
2016. Najpogostejši vzrok za prometne nesre-
če pa je bila napačna smer vožnje in neprila-
gojena hitrost. Na območju jurovske občine 
so varuhi reda v minulem letu obravnavali 
24 kršitev javnega reda. Srečko Artenjak je 
opozoril še na nekoliko slabšo raziskanost 
vlomov v stanovanjske hiše. Ob tem je pou-

daril, da lahko s preventivnim dejanjem ve-
liko naredijo že občani sami z obveščanjem 
policije o vožnjah sumljivih avtomobilov tu-
jih registracij v bližini njihovih domov, saj gre 
v večini primerov prav za vlome tujcev

Na minuli seji je bila imenovana tudi Ob-
činska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, katere naloga bo skrb za zakonitost 
volitev župana in članov občinskega sveta ob-
čine in druge naloge, ki jih opredeljuje Zakon 
o lokalnih volitvah. Več o 24. občinski seji na 
strani občine: www.obcinajurij.si

Dejan Kramberger
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AKTUALNO IZ OBČIN

Sončna Jurjeva nedelja postregla z 
blagoslovom konj, lepim vremenom in 
velikim obiskom

Sončno in toplo po-
mladansko vreme 
je na tradicional-

no jurjevanje na Jurje-
vo nedeljo pritegnilo 
v Jurovski Dol okrog 
2000 obiskovalcev. 
Vsakoletnega blagoslo-
va konj se je tokrat ude-
ležilo nekaj več kot 70 
konjenikov iz jurovske 
občine in okoliških kra-
jev. Veseli dejstvo, da je 
bilo veliko konjenikov 
na letošnji povorki in 
blagoslovu prvič, kar 
je dober obet za priho-
dnja leta. Blagoslov je 
opravil domači župnik 
Janko Görgner, zbrano 
množico v Jurovskem 
Dolu pa je nagovoril 
tudi župan Peter Škrlec.  

Dejan Kramberger, 
foto: Maksimiljan 

Krautič

Jurovska 
čistilna 
akcija
V čistilni akciji na 
območju jurovske občine 
je približno 50 občanov 
nabralo cca 700 kg smeti.

D.K.

Osrednja prireditev ob 12. prazniku Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah 
Jožef Zaletinger častni občan Občine Sv. Jurij v Slov. gor. 

Na osrednji proslavi ob 12. prazniku 
Občine Sv. Jurij v Slov. gor., ki je po-
tekala minuli petek, 20. aprila 2018, 

je bilo še posebej slovesno. Kot vsa leta doslej 
so tudi na letošnji osrednji prireditvi podelili 
občinska priznanja zaslužnim občanom. 

Poleg domačega župana Petra Škrleca so se 
prireditve udeležili tudi župani in podžupani 
sosednjih občin, poslanec DZ Francko Bre-
znik, ravnatelj OŠ J. Hudalesa Stanislav Sene-
kovič, farni župnik Janko Görgner ter domači 
svetniki in svetnice in seveda številni občani 
in občanke Občine Sv. Jurij v Slov. gor. 

Zbrano občinstvo je nagovoril župan Peter 
Škrlec, ki je v svojem nagovoru med drugim 

poudaril: »… Naredili smo veliko! Uspeli smo 
z investicijami, o katerih smo v prejšnji lokalni 
ureditvi lahko samo sanjali. Skupaj smo uspe-
li, saj smo v vseh teh letih v investicije za dvig 
kvalitete življenja v naši občini namenili več 
kot deset milijonov evrov. Ob vseh posodobi-
tvah, obnovi in izgradnji komunalne infra-
strukture nismo pozabili na društveno, športno 
in kulturno življenje v kraju, saj se zavedamo, 
da so vse investicije brez občanov brezpredme-
tne. Nič nam ne pomeni kulturni dom brez 
kulturnikov, nogometno igrišče brez nogome-
tašev, gasilski dom brez gasilcev…« V svojem 
govoru se je župan zahvalil vsem, ki so v vseh 
teh 12-ih letih obstoja občine pripomogli na 
kakršen koli način k razvoju in promociji ob-
čine ter na ta način naredili domače okolje 
lepše in prijaznejše. Posebej pa je čestital tudi 
letošnjim občinskim nagrajencem. 

Letošnja podelitev je bila še posebej slove-
sna. Prvič v zgodovini samostojne občine Sv. 
Jurij v Slov. gor. (od leta 2006 naprej) je bil 
namreč podeljen naziv častni občan Občine 
Sv. Jurij v Slov. gor. Ta čast je pripadla Jožefu 
Zaletingerju. 

Jožef je bil v času 2. svetovne vojne mo-
biliziran v nemško vojsko. Pravi pekel vojne 
pa ga je čakal ob zavezniškem izkrcanju v 
Normandiji junija 1944. Kljub temu da je bil 
v enem od spopadov težko ranjen, je vojno 
vihro preživel in se avgusta 1946 vrnil do-
mov. Svojo življenjsko pot in zgodbo temačne 

Tradicionalno srečanje med jurovskimi 
gasilci in lovci tokrat pripadlo gasilcem

Tudi letos so se v sklopu prireditev ob 
jurovskem prazniku v tradicionalnem 
srečanju pomerili jurovski gasilci in 

lovci. Tekmovanje je potekalo v sedmih di-
sciplinah, in sicer v 
streljanju s puško, zbi-
janju tarče z vedrovko, 
šahu, kartanju, ročnem 
nogometu, pikadu in 
vleki vrvi. Čeprav je 
bil rezultat v drugem 
planu, so se po vsaki 
disciplini skrbno zapi-
sovale točke. Zmaga z 
rezultatom 5:2 je tokrat 
pripadla članom PGD 
Sv. Jurij v Slov. gor., ki 

so po tekmovanju poskrbeli tudi za pogosti-
tev vseh udeležencev srečanja.

D. K.

2. svetovne vojne je predstavil tudi v oddaji 
Pričevalci na RTV Slovenija. Naziv častni ob-
čan Občine Sv. Jurij v Slov. gor., ker je kljub 
vojnim grozotam, ki jih je doživel, in težki 

poškodbi ohranil pozitiven pogled na svet. 
Svoje bogate izkušnje pa deli zanamcem in 
širši skupnosti v spomin in opomin. 

Jurijev zlatnik je za 70-letno aktivno in hu-
manitarno udejstvovanje na različnih podro-
čjih družbenega življenja prejela Občinska 
organizacija Rdečega križa Sv. Jurij v Slov. 
gor. 

Jurijev srebrnik sta prejela Dragica Gornik 
iz Varde za več kot 30-letno aktivno delovanje 
v Društvu kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. 
gor. in Jožef Pavalec iz Sp. Gasteraja za več 
kot 40-letno delovanje v PGD Sv. Jurij. Župan 
Peter Škrlec je podelil še štiri občinska pri-
znanja, in sicer so jih prejeli: Jožef Šinko iz 
Zg. Partinja za aktivno delovanje v Društvu 
upokojencev, Dejan Najdenik iz Zg. Partinja 
za aktivno delovanje na gasilskem in drugih 
področjih javnega življenja v občini, Jože 
Schönveter iz Zg. Gasteraja za aktivno delo-
vanje v ŠD Sv. Jurij v Slov. gor in v NK Juro-
vski Dol in Ivan Rožman iz Zg. Ščavnice za 

ohranjanje kulturne dediščine 
in ugledu FS Jurovčan. 

Prireditev, ki jo je povezova-
la Vida Ornik, so s svojimi toč-
kami popestrili in jo obogatili 
Lucija in Nika Ornik, otroški 
pevski zbor OŠ J. Hudalesa, 
dekleta družine Ornik – Ku-
kovec in glasbeno-akustična 
skupina Artistik iz Ljubljane. 
Prav slednja je še posebej nav-
dušila prisotne v Kulturnem 
domu v Jurovskem Dolu.

Dejan Kramberger, foto: 
Maksimiljan Krautič
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Priprave na Kmetijsko-obrtniški sejem 
KOS 2018 so v zaključni fazi 

Sejem začenjamo v petek, 25. maja, ob 
9. uri. V Centru Slovenskih Goric se 
bo ob 9. uri pričelo celodnevno sreča-

nje LAS-ov o problematiki izvajanja CLLD/
LEADER in usposabljanja s predstavitvijo 
mednarodnega projekta TELI2. Organiza-
torji so: DRSP, Društvo za razvoj podeže-
lja Ovtar Slovenskih goric, RAK, Razvojna 
agencija Kozjansko, Oddelek za geografijo 
ljubljanske Filozofske fakultete. Na sejmu 
pa bosta v organizaciji Štajerske turistične 
zveze predavanje o hortikulturnem ureja-
nju okolja in oddaja Radia Maribor – Kon-
cert iz naših krajev. 

Ob 12. uri bo slavnostna otvoritev sejma s 
številnimi gosti iz vse Slovenije, ob 15. izbor 
vinskega šampiona, ob 16. uri pa se pričenja 
že tradicionalni festival ljudskih godcev v 
organizaciji Radia Slovenske gorice.

Soboto začenjamo ob 9. uri. Ob 10. priče-
njamo kuhanje štajerske kisle župe. Ob 13. 
uri se začenja predstavitev različnih pasem 
konj v soorganizaciji z Biotehnično fakulte-
to in strokovnim komentarjem dr. Matjaža 
Mesariča. Ob 14. uri bo predstavitev čez-
mejnih projektov.

Nedelja je tradicionalno vinska. Ob 10. 
uri bo izbor županovega vina, nato podeli-

tev priznanj regij-
skega ocenjevanja 
vin. Ob 14. bodo 
ponovno nastopi-
le plesne skupine 
Country plesov. 
Lansko leto so 
Country Roses Line Dance navdušile s svo-
jim nastopom. Letos pa so povabili še ostale. 
K temu stilu plesov spadajo tudi konjeniki, 
ki bodo prav tako prišli med nas. Na drugi 
strani hipodroma bo tekmovanje za pokal 
Garden traktor pool-a v organizaciji Agro-
remonta Sv. Trojica, ki je lani navdušilo. Ob 
15. uri se prične snemanje televizijske Polke 
in majolke na glavnem odru.

Razstavljavci se množično prijavljajo, 
posebej animiramo Avstrijce in Hrvate. 
Upamo in želimo si, da bo dosti ponudni-
kov dopolnilnih dejavnosti, ki so na sejmu 
posebej dobrodošli. Razstava malih živali in 
drobnice je prav tako tradicionalna.

Od 25. do 27. maja si vzemite čas in obi-
ščete KOS na Poleni! Da je sejem namenjen 
čim večjemu številu obiskovalcev, dokazuje 
tudi to, da je brez vstopnine in brez parkir-
nine.

F. Lovrenčič

7. odprto meddruštveno ocenjevanje vin 
KOS 2018 v Lenartu

Kot uvod v 8. Kmetijsko obrtniški sejem 
KOS 2018 je v torek, 2. marca 2018, v 
Centru Slovenskih goric v Lenartu po-

tekalo že 7. odprto meddruštveno ocenjeva-
nje vin. Ob pomoči sosednjih vinogradniških 
društev ga je organiziralo Društvo vinogra-
dnikov Lenart. Ocenjevanje je kulturno po-
pestril Janez Perko s slovenskimi vinogradni-
škimi in vinskimi pesmimi.

Strokovno komisijo pod vodstvom Andre-
ja Reberniška so sestavljali Milivoj Trstenjak, 
Božo Čeh, Sebastijan Rojs in hrvaška članica 
komisije Marija Kuščar. Sodelovali člani 11 
vinogradniških društev s 107 vzorci vin. Tudi 

letos je bila temelj za razvrščanje osnovna 
analiza vin (sladkor, alkohol, kisina) v izved-
bi Enološkega laboratorija Fabijan iz Voseka 
pri Pernici, ki jo je opravil enolog Božo Čeh. 
Vzorce so tako prinesli člani vinogradni-
ških društev Trta – Korena, Lenart, DVLV  
Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij, DVLV Bene-
dikt, Maribor, Jakobski dol, TD Zg. Velka, 
VSD Vitomarci in vinarji iz sosednje Hrvaške 
– Zveze vinarjev Vinea iz Vinice. V letošnjem 
letu je po številu vzorcev prednjačila sorta ru-
meni muškat ki je predstavljala kar četrtino 
vzorcev.

Prvaki sort so letos:

Zvrst Marjan Vuzem, DV Sv. Jurij 17,87
Laški rizling Stanislav Kurnik, DV Trta – Korena 18,10
Beli pinot Stanislav Kurnik, DV Trta – Korena 18,20
Chardonnay Lovrini Vinogradi (HR) 18,27
Kerner Vinogradništvo Gregorec, DVLV Cerkvenjak 18,20
Muškat otonel Andrej Dvoršak, DV Sv. Jurij 17,97
Radgonska ranina Andrej Dvoršak, DV Sv. Jurij 18,10
Renski rizling Zdravko Hrženjak (HR) 18,27
Rumeni muškat Hiša vin Kokol, DV Trta – Korena 18,40
Sauvignon Stanislav Kurnik, DV Trta – Korena 18,37
Sivi pinot Miroslav i Anka Majhen (HR) 18,23
Šipon ROJS-Vino Vitis, DV Lenart 17,77
Traminec Stanislav Kurnik, DV Lenart 18,27
Penina chardonnay Izletniška kmetija Breznik, DVLV Cerkvenjak 18,17
Zeleni silvanec Kmetija Kraner, DV Lenart 18,07
Modri pinot Milan Mašič (HR) 17,97
Predikati - laški rizling izbor 2015 Vinogradništvo Šebart, DV Lenart 18,83
Kupinovo vino - vino iz robide Josip Špoljar (HR) 18,10
Solaris Branko Stolnik (HR) 18,17

Letnik 2017 se je pokazal v lepi luči. Višek 
ocenjevanja vin KOS predstavlja izbor šam-
pionov v kategorijah, suhih, 
polsuhih, rdečih vin in letos 
tudi penin. Zveneče nazive so 
prejeli: kategorija suhih vin: 
Stanislav Kurnik, Žikarce 
36, Zg.Korena, za beli pinot 
2017, član TD Trta – Kore-
na; kategorija polsuhih vin: 
Lorvrini vinogradi, Lovrečan 
breg, Cestica, za chardonnay 
2017, član Udruge vinara Vi-
nica - Hrvaška; kategorija 
rdečih vin: Milan Mašič, A. 
Stepinca 27, Krkanec, HR, 
za modri pinot 2017, član 

Udruge vinara Vinica - Hrvaška; kategorija 
penin: Izletniška kmetija Breznik, Komarni-

 

ca 23, Cerkvenjak, za penino chardnonnay 
2016, član DVLV Cerkvenjak. 

Podelitev priznanj bo na dan vinogra-
dnikov Sejma KOS 2018 v nedeljo, 27. maja 
2018, ob 10. uri, ko bo potekal tudi izbor za 
županovo vino 2018 – protokolarno vino Ob-

čine Lenart. Na dan otvoritve sejma, v petek, 
25. maja, bo potekal izbor vina sejma, torej 
najboljšega vina, ki ga tržijo naši ponudniki 
na sejmu. 

Predsednik društva vinogradnikov Lenart 
Marko Šebart 

Novi turistični vodniki po Štajerski

Seminar za turistične vodnike po Štajer-
ski so uspešno opravili: Jerneja Breznik, 
Sp. Voličina, Michel Vugrinec, Zavrh, 

Jani Rojs, Zavrh - vsi Občina Lenart, Zlatko 
Jesenik, Maribor, in Tadeja Fijačko, Kamni-
ca in Štajngrova, oba iz TD Maribor, Anton 

Mlasko, Ženjak, in Janez Ferlinc, Zg. Porčič, 
oba iz TD Atlantida Benedikt, Matija Šenve-
ter, Dražen Vrh, iz Izletniške kmetije Šenve-
ter–Gundel, Bojana Veršič, Prvenci, Anja Ha-
meršak, Franc Brodnjak, Marija Janžekovič, 
vsi Bukovci, Blaž Obran, Markovci, vsi iz TD 
Markovci, in Tanja Leskovar, Majšperk, iz TD 
Ptujska gora. 

Potrdila, vodniške izkaznica in zbornik ob-
čine Duplek sta novim turističnim vodnikom 
po Štajerski podelila Janez Ribič, predsednik 
Štajerske turistične zveze, in Iztok Bončina, 
direktor Agencije PALLADIO, po občnem 
zboru Štajerske turistične zveze 26. 3. 2018 na 

Sv. Ani. 
Štajerska turistična 

zveza in Agencija PAL-
LADIO iz Ljubljane sta 
pripravili kakovosten 
seminar v Markovcih v 
februarju in marcu, ki 
je v 40 urah vseboval 
štiri tematska poglav-
ja: Vodstvo turističnih 
potovanj, Dopolnilne 
zvrsti vodenja, Vsebin-
ski predmeti in Praktič-
na simulacija vodenja. 
Novi vodniki so izo-
braževanje zaključili s 
praktičnim vodenjem 
zanimivega izleta na 
relaciji Markovci–cer-
kev sv. Marka–Ptujsko 

jezero–Mlin Korošec–Ptujska gora–Ptuj-
ska klet–mesto Ptuj–rimska gomila pri Mi-
klavžu–Duplek–grad Vurberk–Zavrh–cerkev 
sv. Trojice–trg Sv. Trojica–cerkev Sv. Trije 
Kralji–Benedikt–Dornava (lükarska domači-
ja)–Markovci. 

Janez Ferlinc

AKCIJA!

*

Foto: Marko Šebart

Z leve: Anton Mlasko, Iztok Bončina in Janez Ribič
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Zgodovinske resnice nam ne more vzeti nihče!

V Murski Soboti je bil letno zborovanje 
članic in članov Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo. Na njem je bil slav-

nostni govornik predsednik Državnega sveta 
Alojz Kovšca, ki je med drugim poudaril, da 
so veterani upravičeni do svojega mnenja o 
družbenih dogajanjih, pa tudi do objektivne 
kritike ravnanja, ki je v nasprotju z ideali, za-
radi katerih so pred 27 leti prijeli za orožje. 
To pa so svoboda, demokratičnost in suve-
renost domovine. »Ne pustimo, da nas po-
litiki razdelijo, bodimo različni, a ostanimo 

enotni«, je še dejal Alojz Kovšca. Veterani so 
na letnem zboru jasno in odločno povedali, 
da nima nihče pravice potvarjati zgodovine 
in še manj umazati zgodovinskega spomina. 
O minuli in letošnji dejavnosti veteranske 
organizacije je spregovoril njen predsednik 
generalmajor Ladislav Lipič, v kulturnem 
programu pa je nastopila vokalna skupina 
Iskrice. Sprejeli so letošnji delovni program, 
v katerem bo posebna skrb namenjena pra-
znovanju 50-letnice ustanovitve Teritorialne 
obrambe Slovenije. Ob tem je predsednik 

ZVVS Ladislav Lipič opo-
zoril na mnoga podtikanja 
in izkrivljanja historičnih 
dejstev ter odločno pouda-
ril, da zgodovinske resnice 
veteranom in teritorialcem 
ne more vzeti nihče. Na 
zborovanju so zaslužnim 
članom podelili najvišja 
priznanja in odlikovanja 
za njihovo dolgoletno in 
ustvarjalno delo v veteran-
ski organizaciji. Med njimi 
so bili tudi Darko Škerget, 
Peter Leopold, Marjan 
Ručigaj in Franc Sernec iz 
lenarškega OZ VVS.

ZVVS

PGD Sveta Ana ima novo vodstvo

Sedemnajstega mar-
ca je potekal 88. 
občni zbor PGD 

Sveta Ana. Najprej so 
bila podana poročila za 
leto 2017, nato je sledila 
razrešitev dosedanjih 
funkcionarjev in izvoli-
tev ter potrditev novih. 
Novi predsednik dru-
štva je postal Gregor 
Lasecky, novi poveljnik 
pa Gregor Bauman, 
novi so tudi upravni 
odbor in komisije. Plan 
dela za leto 2018 je podal novi predsednik in 
izpostavil izdelavo in nošnjo presmeca k maši, 
postavitev mlaja, Florijanovo mašo, organiza-
cijo gasilskega tekmovanja in Anine veselice, 
udeležbo vseh desetin na raznih tekmovanjih 
in srečanjih, društveni izlet, nabavo opreme, 
udeležbo na posvetih in izobraževanjih in še 

veliko drugih aktivnosti. Dolgoletnima pred-
sedniku Dragu Ruhitlu in poveljniku Srečku 
Baumanu so se za nesebično in odlično delo 
zahvalili z majhno pozornostjo in ju povabili 
še k nadaljnjemu aktivnemu delu v društvu. 
Občni zbor se je zaključil z besedami gostov in 
s podelitvijo priznanj.

Mladi gasilci PGD Sveta Ana nesli k maši osemmetrski presmec
Postala je že tradicija, da 

na cvetno nedeljo mladi 
gasilci PGD Sveta Ana v 
cerkev odnesejo svoj veliki 
presmec. Letos je le-ta me-
ril 8 metrov, izdelal pa ga je 
Drago Ruhitelj. 16 mladih 
gasilcev in 3 mentorji so se 
pred mašo zbrali pred ga-
silskim domom in skupaj 
odnesli presmec v cerkev in 
prisostvovali maši.

Maja Župec, 
foto: Anton Moleh

Občni zbori DU in skupščina ZDUSG 2018

Po februarskem 
sklepu UO Zve-
ze društev upo-

kojencev Slov. goric 
(ZDUSG) so bili občni 
zbori DU in skupščina 
Zveze vsaj mesec prej 
kot pretekla leta. Opra-
vili so jih od 25. 2. do 
18. 3. 2018. Na zborih 
so društva opravila 
inventuro dela v letu 
2017, pregledala pora-
bo denarnih sredstev, 
sprejemala programe 
dela in finančne pla-
ne za letos. Sprejela so 
tudi pomembno odločitev, da se letos vsa DU 
v ZDUSG včlanijo v Zgornjepodravsko po-
krajinsko zvezo DU Maribor (ZPPZDU Ma-
ribor). V posameznih društvih so se zgodile 
majhne kadrovske spremembe - zamenjava 
tajnikov in članov UO društev.

Redna letna skupščina Zveze se na obmo-
čju UE Lenart vsako leto seli v drugo obči-
no. Letos, 20. 3., sta bila gostitelj in uspešen 
organizator DU in Občina Sveti Jurij v Slov. 
goricah. V Bifeju Ančka v Zg. Partinju se je 
zbralo vodstvo ZDUSG, 50 od 52 delegatov iz 
sedmih DU v Zvezi in povabljeni gosti: pred-
sednik ZDUS Janez Sušnik, častna podpred-
sednica ZDUS Slavica Golob, predsednik DU 
Maribor Center Franc Slavinec, častni član 
ZDUSG Ivan Černčec in domači župan Peter 
Škrlec. Kulturni program so pripravili učenci 
jurovske osnovne šole. Prisotne sta uvodoma 
nagovorila predsednik Zveze Stanko Kranvo-
gel in predsednik ZDUS Janez Sušnik, skup-
ščino pa je vodil Ivan Černčec. Po poročilih 
predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega 
odbora, programa »Starejši za starejše« in 
verifikacijske komisije so delegati potrdili 

zaključni račun za 2017, program dela in fi-
nančni plan za leto 2018.

Razveseljiv in dober občutek preveva vse 
ob pohvalah in čestitkah delegatov, predse-
dnikov DU in gostov, da DU in Zveza v celoti 
delamo uspešno. Spoznanje, da kot ZDUSG 
nismo več sami, ampak povezani v ZPPZDU 
Maribor, bo naša društva dodatno spodbudi-
lo k sodelovanju, povezanosti in druženju. 

Za uspešno izveden program za leto 2017 
gre zahvala predvsem vodstvom DU in njiho-
vim upravnim odborom, poverjenikom, pro-
stovoljcem programa »Starejši za starejše«, 
vodjem različnih sekcij in komisij ter drugim.

Na skupščini so bila podeljena priznanja 
članom DU ali skupinam za delo v prete-
klem obdobju. Priznanje ZDUS so prejeli: 
Irena Hadžiselimovič – DU Voličina – pisno 
priznanje, Mešana pevska skupina DU Sveta 
Trojica – plaketo za 10 let delovanja, Štefan 
Vereš – DU Lenart – mala plaketa. Pisno pri-
znanje ZDUSG so prejeli: Cvetka Kuri – DU 
Cerkvenjak, Julijana in Franc Bračko – DU 
Sveta Ana in Jože Šinko – DU Sveti Jurij. 

Stanko Cartl, foto: Ivan Breznik

70. občni zbor PGD Selce

V soboto, 3. 3. 2018, smo se zbrali v Sel-
cah v gasilskem domu na 70. rednem 
letnem občnem zboru PGD Selce. 

Povabilu so se odzvali župan Občine Lenart 
mag. Janez Kramberger, predsednik Gasilske 
zveze Lenart Jože Selinšek, predsednik KTD 
Selce Janez Belna, ravnatelj OŠ Voličina mag. 
Anton Goznik in člani prostovoljnih gasil-
skih društev iz Korene, Destrnika, Gočove, 
Dvorjan, Oseka, Voličine, Biša, Vitomarcev, 
Lenarta, Svetega Jurija v Slovenskih goricah, 
Svete Ane in Cerkvenjaka. 

Naše društvo šteje 84 članov. Zaradi šte-
vilčnosti gasilk in gasilcev nismo imeli težav 
z izbiro članov v organe PGD Selce za novo 
kongresno obdobje 2018–2023. Predsednik 
društva Robert Mesarec in poveljnik Zvonko 

Pulko sta skupaj s predsednikom GZ Lenart 
Jožetom Selinškom ponosno podelila pri-
znanja, odlikovanja in napredovanja. Osem 
naših članov je opravilo tečaj za pripravnika, 
dva člana sta opravila usposabljanje za višjega 
gasilca, po en pa za sodnika gasilskih špor-
tnih disciplin, za informatika in za usposa-
bljanje za varno delo z motorno žago. Podelili 
smo 5 mladinskih in 23 gasilskih priznanj.

V poročilih je bilo precej besed namenje-
nih novemu gasilskemu vozilu s cisterno 
(GVC 16/25 na podvozju MB Atego 1529 
4x4), ki je v zaključni fazi izdelave. Društvo 
bo novo gasilsko vozilo predvidoma prevzelo 
v aprilu. Takrat bo ogled vozila in organizi-
rana bo manjša zakuska. Uradni sprejem in 
blagoslov vozila pa bosta na posebni gasilski 

slovesnosti z veselico poteka-
la 25. 8. 2018.

Kot smo lahko slišali v 
poročilih in v zahvalah po-
vabljenih gostov, smo lahko 
ponosni tako na našo gasil-
sko mladino, ki se redno ude-
ležuje tekmovanj, taborov in 
kvizov, kot na naše članice in 
člane, ki znajo stopiti skupaj 
in se držijo načela »v slogi je 
moč«. 

PGD Selce

13. srečanje skritih talentov v Sveti Trojici

V sredo, 21. marca 2018, je potekala že 
13. prireditev literatov iz tretjega ži-
vljenjskega obdobja »Skriti talenti« v 

organizaciji Društva upokojencev Sv. Trojica. 
Na prvem srečanju se jih je zbralo šest, na 
letošnjem pa že osemindvajset. Vsak udele-
ženec je prebral dva lastna prispevka v dveh 
krogih. Največ prispevkov prikazuje lastno 
življenje avtorjev in življenje na kmetih ipd. 
Prišli so tudi iz Prekmurja: Ludvik Škaper, ki 
je bral v prekmurščini, ter Nada Svetina in 
Ema Vezjak, ki sta zaigrali na citre in orglice. 
Adelena Neuvirt je poleg lastnih prebrala tudi 
prispevka odsotnega Friderika Harla.

Srečanja potekajo pod vodstvom in v orga-
nizaciji Marije Klobu-
čar, ki skrbi za kultur-
no dejavnost v DU Sv. 
Trojica. Vsak je dobil 
gradivo iz prejšnjega 
srečanja, ki je bilo raz-
množeno v OI JSKD 
Lenart. Vodja izposta-
ve Breda Slavinec je v 
nagovoru prikazala na-
men in dobro stran tega 
gibanja, kar je v neki 
obliki zametek nekda-
njih literarnih srečanj v 
Sv. Trojici. Predsednik 
Zveze DU Slovenske 

gorice Stanko Kranvogel pa je dejal, da so vsi 
prispevki napisani v lepi slovenski materni 
besedi. Marija Klobučar je povedala, da s tem 
gibanjem živi in je zadovoljna, da se lahko 
kmečke ženske izražajo. Predsednik društva 
Ivan Herič se je vsem zahvalil za uspešno so-
delovanje in povabil na prigrizek in druženje 
v pred nedavno odprt Kmečki turizem Betke 
in Feliksa Weingerla v Trojiškem trgu.

Pohvaljen je bil interes Radia Slovenske 
gorice, da tudi v oddaji Beseda duše objavlja 
(prebira) prispevke avtorjev s srečanj Skritih 
talentov.

Slavko Štefanec

Delegacija OZ VVS Lenart pod vodstvom predsednika Andreja Kocbeka 
z lenarškimi dobitniki priznanj na veteranskem zborovanju v Murski 
Soboti (Foto: Dušan Komar)
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Organiziranost PZ Slovenije in MDO Pomurja

Planinstvo v Sloveniji (organizirano že 
122 let) pripisujemo k rekreativnim 
prostočasnim športnim dejavnostim, s 

katerimi se ukvarja vedno več Slovenk in Slo-
vencev. Planinstvo razumemo kot dejavnost 
posameznikov, ki so vključeni v planinska 
društva. V letu 2017 je bilo v Planinsko Zve-

zo Slovenije (PZS) vključenih 290 planinskih 
društev in raznih klubov, ki se vsebinsko na-
vezujejo na planinsko vsebino dela. Po podat-
kih PZS je članstvo v 2017 preseglo številko 
57.000, kar PZS uvršča v sam vrh med Zve-
zami v Sloveniji.

Z razvojem družbe se spreminjajo tudi 
oblike organiziranosti nevladnih organiza-
cij pa tudi vsebine njihovega delovanja. Za 
spremembe ni imuna tudi Planinska Zveza 
Slovenije. K planinski dejavnosti se v zadnjih 
dveh desetletjih vse pogosteje priključujeta 
gorništvo in pohodništvo. S prvim pojmom 
povezujemo uporabnike, ki imajo pred pra-
gom gore, torej višje ležeči gorski svet. Po-

hodništvo pa pripada tistim, ki uporabljajo 
za rekreativno dejavnost predvsem nižinski 
svet. Po moji presoji oba ne sodita k planinski 
dejavnosti, za katero je odgovorna planinska 
organizacija. 

Organizacijsko je PZS razdeljena v 12 
Meddruštvenih odborov Planinskih društev 

(MDO), v katerih lah-
ko društva neposre-
dno odločajo o vsebini 
delovanja Zveze ter 
izkažejo svoje lokalne 
interese. V MDO Po-
murske regije, v katero 
spadamo tudi planin-
ci PD HAKL iz Svete 
Trojice, je vključenih še 
sedem PD, v katerih je 
1650 planincev. Osnov-
na naloga MDO–jev je 
povezovanje društev 
pri izvedbi skupnih 
nalog, zlasti skrb za 
urejeno in uporabno 
Pomursko planinsko 
pot po celotnem oze-
mlju Pomurja in Slo-
venskih Goric. V 2017 
je bila stara 55 let. Pri 
tem najpomembnejšo 
nalogo opravijo dru-
štveni markacisti, eni 
izmed strokovnih ka-
drov PZS. 16. marca so 
markacisti v Lendavi 
na rednem letnem zbo-
ru spregovorili o dose-
danjem delu in izvolili 
novo vodstvo odbora 
markacistov pri MDO 
Pomurja. Še 4 leta, kot 

doslej, jih bo Vodil Laslo Ligeti iz PD Len-
dava, za namestnika pa so izvolili Tomaža 
Šrumpfa iz PD HAKL Sveta Trojica. 

Za varne pohode pa v PD skrbijo planinski 
vodniki, ki imajo ustrezno kategorijo izpi-
tov in licenco za vodenje. V MDO Pomurje 
so organizirani v svojem odboru. Veljavno 
licenco za vodenje ima 57 registriranih pla-
ninskih vodnikov. Na zboru 9. januarja v 
Benediktu so podali poročilo o delovanju in 
sprejeli naloge, ki jih bodo izpeljali letos. Za 
še en štiriletni mandat so podaljšali vodenje 
odbora načelniku Dragu Lipič iz PD HAKL 
Sveta Trojica.

Drago Lipič

Skupščina Zveze kulturnih društev 
Slovenskih goric

Tridesetega marca je kletni dvorani 
Knjižnice Lenart potekala 4. redna 
skupščina Zveze kulturnih društev 

Slovenskih goric. Zveza deluje na območju 
Upravne enote Lenart in povezuje kulturna 
društva v šestih občinah, ki so prepoznala 
prednost članstva v Zvezi. Vanjo je včlanjenih 
10 kulturnih društev od skupaj 40, ki so vpi-
sana v register društev pri UE Lenart in jim je 
osnovna dejavnost ljubiteljska kultura. K tre-
tjinski vključenosti društev v Zvezo velja po-
sebej poudariti, da je od leta 2015 potrebno 
poravnati članarino, kar pred tem ni bilo v ve-
ljavi kljub določbi v Statutu Zveze. Članarina 
je ta čas edini vir finančnih prihodkov Zveze, 
saj je z zakonsko ustanovitvijo Sklada Repu-
blike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejav-
nosti v letu 1997 kot pravne osebe izpadla iz 
rednega financiranja države in od takrat dalje 
deluje po Zakonu o društvih, tako da je tudi 
finančno odvisna predvsem od sredstev do-
natorjev in članarin.

V poročilu o dejavnosti je predsednik Dra-
go Lipič izpostavil brezplačno uporabo in 
urejanje spletnih strani Zveze vsem članicam, 
kar jim daje številne priložnosti predstaviti 
dejavnosti spletnim uporabnikom. Ta pristop 

se je izkazal za zelo uspešnega v številnih dru-
gih področjih (na primer projekt »živi Kras«). 
Zaradi finančne omejenosti proračuna se 
Zveza med letom povezuje in sodeluje pri 
projektih Tedna ljubiteljske kulture (TLK), 
pri dogodkih, povezanih s »Ta veselimi dne-
vi kulture v Knjižnici Lenart«, sodeluje pri 
»pohodu po kulturni poti« ter vodi razpis za 
priznanja Zveze »Cajgar«, ki jih na predlog 
članic podeljuje zaslužnim ljubiteljskim kul-
turnim zanesenjakom.

Tem dogodkom bodo tudi to leto namenili 
vso pozornost kljub pičlim finančnim sred-
stvom. Posebno pozornost bodo namenili 
aktivnemu vključevanju v Zvezo na državni 
ravni pri iskanju rešitev za vsaj delno redno 
financiranje občinskih Zvez ter na področju 
večje vključenosti zanimivih programov s po-
dročja kulture iz Zvez, ki pokrivajo pretežno 
podeželska društva. Vsekakor pa ostaja pro-
gram odprt za morebitne zanimive predloge 
članic, saj se kulturne ustvarjalnosti ne da vna-
prej v celoti načrtovati. Skupščino so zaklju-
čili z upanjem, da jim bodo jesenske lokalne 
volitve prinesle župane, ki bodo financiranju 
vsebine ljubiteljske kulture bolj naklonjeni.

Drago Lipič

Ocenjevanje vin in rez trte na Sv. Ani

Društvo vinogradni-
kov Sveta Ana je 
v marcu in aprilu 

izvedlo kar nekaj aktiv-
nosti. V petek, 23. marca, 
smo izvedli društveno oce-
njevanje vin letnika 2017. 
Sodelovalo je 39 vzorcev. 
Strokovna komisija, sesta-
vljena iz priznanih enolo-
gov pod vodstvom Andreja 
Reberniška, je ocenila vina 
s 25 zlatimi medaljami, 7 
srebrnimi, 7 vzorcev pa je 
bilo izločenih. Povprečna 
ocena je bila 18,11 točke. 
Najvišje je bil ocenjen tra-
minec Vinotoča Polič z oceno 18,57.

Člani Društva vinogradnikov Sveta Ana 
smo v soboto, 24. marca, opravili rez trt, za-
sajenih na Postičevi poti. Lansko leto smo do-
sadili še 12 trt. Tako imamo sedaj zasajenih 
95 trt, ki jih sestavlja 24 različnih sort. Med 
njimi je tudi potomka najstarejše trte na svetu 
z mariborskega Lenta.

V lanskem letu smo prvič pridelali vino iz 
teh trt. Stekleničimo ga v pollitrske steklenice 

pod imenom Postič. V letu 2017 smo pridela-
li cca 150 litrov.

Opravili smo tudi občni zbor, kjer smo 
ocenili, da smo v letu 2017 bili kar aktivni. Za 
leto 2018 načrtujemo aktivnosti okrog Posti-
čevih trt, martinovanja in sodelovanja v ob-
činskem projektu »Vino, prijazno do okolja« 

Viktor Kapl, predsednik Društva  
vinogradnikov Sveta Ana

16. ocenjevanje vin trojiških vinogradnikov

Ocenjevanje letnika 2017 smo opra-
vili v sredo, 4. aprila, na kmečkem 
turizmu Pri Betki v Zg. Verjanah. 

5-člansko komisijo je vodil Andrej Rebenišek 
iz KGZ Ptuj. Letos bomo podelili 19 zlatih in 
13 srebrnih medalj s povprečno oceno 18,05 
od 20,00 možnih točk. Najvišje je bil ocenjen 
traminec z oceno 18,47 pridelovalke Marinke 
Polič. Med tremi vzorci rumenega muškata je 
najvišje ocenjen vzorec Izletniške kmetije Bre-
znik (18,30), ki je pridelala tudi chardonnay z 
oceno 18,27. Med 8 vzorci laškega rizlinga je 
najvišjo oceno 18,33 prejel Daniel Tušek, ki je 
pridelal tudi modro frankinjo (17,67). Šipon 
(17,77) je pridelal Franc Rojko. Edvard Feko-
nja je pridelal renski 
rizling (18,23), sau-
vignon (18,20) in sivi 
(18,30). Dušan Fekonja 
je pridelal kerner z oce-
no 17,80. Franc Golob 
je prejel oceno 18,10 za 
odličen beli pinot. Med 
tremi vzorci penine je 
najvišje ocenjena suha 
penina (18,13 Izletniške 
kmetije Breznik, z18,10 

pa je bila ocenjena penina Marjana Klobasa. 
Med 9 vzorci zvrsti je oceno 18,00 dobil Henri-
ka Fekonja, 17,93 pa sta prejela vzorca Milana 
Šalamuna in Marjana Klobasa. Člani komisije 
so izredno pohvalili aromo in splošno kvaliteto 
naših vin. Zelo smo bili veseli odličnega ko-
mentarja izkušenega enologa Vodovnika.

Protokolarna vina z najvišjimi ocenami 
bodo na pokušnjo v Razstavno protokolar-
nem centru svetega Martina. Upravni odbor 
Društva vinogradnikov bo na prvi seji razgla-
sil sortna protokolarna vina za leto 2018 in 
zvrst Trojičan.

Peter Leopold

Odprtje demenci prijazne točke

Dom sv. Lenarta se je pridružil projek-
tu Demenci prijazna točka (DPT), ki 
ga koordinira Društvo Spominčica 

Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje 
za pomoč pri demenci. V torek, 20. 3. 2018, 
so v Domu odprli 12. demenci prijazno točko 
v Sloveniji. 

Ob tej priložnosti je Dom obiskala pred-
sednica društva, Štefanija L. Zlobec, ki je v 
nagovoru podrobneje predstavila projekt ter 
Domu sv. Lenarta podelila potrdilo o izpol-
njevanju kriterijev in o vzpostavljeni DPT. 

Zbrane je nagovoril tudi direktor Zlatko 
Gričnik, ki je na kratko orisal prizadeva-
nja Doma glede ozaveščenosti o bolezni in 
predstavil načrte. »Odslej naprej bo demenca 
povezovala naš dom tudi 
s prebivalci iz lokalnega 
okolja in zaposlenimi na 
različnih uradih in služ-
bah v našem mestu, ki 
se soočajo z demenco. V 
Domu sv. Lenarta nas ve-
seli, da lahko lokalni sku-
pnosti ponudimo še nekaj 
več. Naše strokovne de-
lavke in delavci bodo radi 
pomagali s svojim zna-
njem in izkušnjami vsem, 
ki potrebujejo tovrstno 
pomoč, zato dobrodošli,« 
je dejal. 

Poleg rednih in že utečenih aktivnosti v 
Domu v mesecu septembru načrtujejo prvi 
Alzheimer caffe, na katerem je svojo udelež-
bo že potrdila priznana strokovnjakinja s po-
dročja obvladovanja demenc, vodja Centra 
za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki 
UKC Ljubljana, domačinka Milica Gregorič 
Kramberger.

Koordinator DPT v Domu sv. Lenarta je 
Andrej Sraka, ki je v sklopu kulturnega pro-
grama pripravil krajšo prezentacijo o življe-
nju in delu na varovanem oddelku lenarškega 
doma. S pesmijo so dobrodošlico DPT zapeli 
pevci domskega PZ in recitatorji. 

Polona Šporin

Zbor vodnikov in zbor markacistov, foto: Laslo Ligeti in Drago Lipič
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Materinski dan v Benediktu

Materinski dan smo v Društvu Musi-
ca Benedikt obeležili od 19. do 25. 
marca 2018, vsak dan z eno delav-

nico z manjšimi skupinami. Ni šlo za nastop, 
ampak za izzvano in vodeno kreativnost. Po-
segli smo na nivo psihosocialnih relacij ter 
interakcij, upoštevaje samoidentifikacijo, saj 
že pri tovrstnem delu prihaja do postopnega 
plastenja uvidov pri otrocih. Pripravili smo 
improvizirano spalnico in namestili vzmetni-
co, kjer je lahko posameznik počival; po nje-
govi želji so ga ostali udeleženci uspavali ali 

budili. Kakor je sprva izgledala naloga le kot 
igranje vloge, se je izkustveno delo prelevilo v 
resnično sodoživljanje in ustvarjanje zaupne 
atmosfere, napolnjene z mirom. Na predloge 
otrok smo prepevali, igrali, šepetaje sporo-
čali, ropotali, plesali, iskali smo pravi učinek 
na tistega, ki bi ga morali prebuditi. Preko 
situacijsko ustvarjene improvizacije smo 
peli pesem o bujenju in odkrili, kdo je v vlo-
gi čudežne vile: to je mehak dotik materine 
dlani, morda babičine roke, velikokrat oče-
tovega dobrotnega dotika. Ljubezen je edina, 

ki naredi vse prav. Otroci 
so zmogli brez nenehnih 
navodil narediti najboljše, 
izbrati prave instrumente, 
se vključevati v skupino, 
tudi vedenjsko so vzorno 
sodelovali. Na podoben 
način so otroci opisali vlo-
go mamice: tiho, nevidno 
dela, izgleda kot čudežna 
vila, ki je čarala z dobroto. 
Tako je zopet nastala nova 
pesmica: »Ko me zjutraj 
zbudi dotik mehkih dlani, 
lažje vstanem, lepši je dan; 
le kdo za vsem tem stoji?« 

Materam za praznik v Kulturnem domu Selce

KTD Selce je tudi letos pripravilo pri-
reditev ob materinskem dnevu. Bila 
je v soboto, 24. marca, v Kulturnem 

domu. V programu so se zvrstili: otroci vrtca 
Selce, Pevci ljudskih pesmi KTD Selce, Tam-
buraški orkester KUD Vitomarci, Luka Puč-
ko s harmoniko, Ljudske pevke Skorba, Pevci 
ljudskih pesmi Žitni klas iz Benedikta, Alen 
Živko s harmoniko, 
Ljudske pevke Obrež, 
zapeli sta sestri Urška 
in Jasmina Dajčman iz 
Destrnika, ob igranju 
na svojo harmoniko je 
zapel tudi Matic Dru-
žovič, Haloški veseljaki 
pa so zapeli in zaigrali 
na ljudska glasbila. Ob 
koncu je sledila še sku-
pna pesem Najlepše je, 
ki jo je združeno zapelo 
vse občinstvo v dvora-
ni. Kot je že tradicija, je 
društvo tudi letos eni 
mami namenilo šopek. 
Predsednik društva Ja-
nez Belna ga je tokrat podaril Jožici Šuster. 
Že pred leti je pokazala svoje ljubeče srce in 
v svoj dom velikodušno sprejela pet otrok 
svoje sestre, ki so ostali brez očeta in mame. 
Ob svojih treh otrocih in petih nečakih sta 
pri njej našla topel dom še dva rejenca. Bila 
je dobra in ljubeča mama, ki med otroki ni-

koli ni delala razlike. Vsak dan je morala za 
mizo postreči 13 lačnih ust. Nikoli ji ni bilo 
težko. Jožica Šuster je mama, krušna mama in 
babica z velikim srcem. Vse otroke je v življe-
nje popeljala po poti poštenja, delavnosti in 
ljubezni. Zdaj živi z možem Milanom sama, 
pa vendar ni nikoli sama, saj se vsi otroci radi 
vračajo domov. 

Prireditev so na prisrčen način povezova-
li otroci dramske skupine KTD Selce: Ema 
Kovač, Zala Družovič, Vanesa Živko, Ožbe 
Šimenko in Matic Družovič. Vsem mamam 
in ženam pa so ob koncu podelili nageljčke, 
ki so jih izdelale članice KTD Selce. 

KTD Selce, foto: V. Z.

Srečanje z mamicami v vrtcu Selce

Ob materinskem 
dnevu želimo 
mamice razve-

seliti in se jim na pose-
ben način zahvaliti za 
vse, kar z veliko ljube-
znijo naredijo za nas. 
Tako so naši otroci sa-
mostojno izdelali vabi-
la in povabili mamice, 
da nas obiščejo v vrtcu. 

Letošnje srečanje je 
potekalo malo druga-
če, saj so mame dobile 
nalogo, da po spominu 
narišejo svoje otroke. Začudenim pogledom 
je sledila vzpodbuda in motivacija s strani 
vzgojiteljice in večina mamic je po dolgih le-
tih v rokah držala čopič. Ob glasbi in tihem 
kramljanju so nastale čudovite slike.

Otroci so mamice razveselili s kulturnim 
programom – gibalne igre, dramatizacija in 

prepevanje. Izdelali so darilca za mamice in 
jim jih ponosno in z lepimi besedami podari-
li. Le kaj je lahko lepšega od toplega objema, 
nasmeha in iskrenih besed, ki ti jih pokloni 
otrok? Ni lepšega darila. Otroci iz vrtca Selce 
so mamicam pričarali nepozaben dan.

Jelka Lešnik, vzgojiteljica

Presmec v 
Rožengruntu ter pri 
Sveti Ani

Vsako leto se pri kapelici v Rožengrun-
tu zbere precej fantov in mož, ki nese-
jo presmec iz Lokavca v Rožengrunt. 

Vsa leta to lepo navado organizira KO RK 
Lokavec s svojimi članicami in člani. Pri Sveti 
Ani pa so gasilci s svojim podmladkom tisti, 
ki ohranjajo tradicijo cvetne nedelje.

SReBr

Strokovna ekskurzija v Muzej NOO in  
na Osankarico

V soboto, 7 aprila, 
smo v organi-
zaciji ZB Le-

nart ob 8. uri krenili iz 
Voličine z avtobusom 
proti Lenartu, kjer so se 
nam pridružili še drugi 
udeleženci strokovne 
ekskurzije. Prijazen šo-
fer Kristjan nas je pope-
ljal do Muzeja narodne 
osvoboditve v Maribor. 
Tu smo si ogledali zbir-
ko o boju Maistrovih 
borcev za slovensko 
severno mejo in o 2. 
svetovni vojni. Po ogle-

du smo se odpravili na Osankarico, kjer smo 
se še srečali z snegom. Najpogumnejši smo se 
odpravili na Tri žeblje, kjer je padel 1. Pohor-
ski bataljon, in se poklonili spominu na padle 
partizane. Po vrnitvi z bojišča smo si na Osan-
karici ogledali muzej o delovanju partizanske 
vojske na Pohorju. Potem smo se odpeljali 
do Slovenske Bistrice, Brinja, centra vojnih 
veteranov, kjer so nas pogostili z zelo dobrim 
pasuljem in pečenjem na žaru. Za pogostitev 
se iz srca zahvaljujemo OZVVS Slovenska Bi-
strca. V dobrem vzdušju smo se dobre volje 
odpravili nazaj proti Lenartu in Voličini.

Alojz Bezjak

Dosaditev brajd pri baru Snoopy v Sv. Trojici

Na pobudo Milana Šijanca, lastnika bi-
feja Snoopy v Sv. Trojici, so v petek, 5. 
4. 2018, pri obstoječih brajdah posa-

dili potomko najstarejše trte z Lenta in opra-
vili rez trte francoske črnine, ki jo je vzgojil in 
posadil Peter Leopold v aprilu 1989. Leopold 

je prav na tem mestu govoril 28. novembra 
leta 1988 kot predsednik skupščine KS Gradi-
šče ob odprtju takrat najsodobnejše samopo-
strežne trgovine Potrošnik Izbira. Že takrat so 
bili mnenja, da k bifeju spadajo brajde, simbol 
Slovenskih goric. 

Pri saditvi potomke so 
ob osebju bifeja in trojiških 
vinogradnikih sodelovali 
še župan Občine Benedikt 
Milan Gumzar, direktor ob-
činske uprave Občine Sveta 
Trojica Srečko A. Padovnik, 
župan Občine Markovci 
Milan Gabrovec ter številni 
krajani. Rez je opravil Franc 
Lorenčič, okusen obrok pa 
Viktor Drašak. 

Slavko Štefanec

Odgovore smo v glasbeno-dramski ustvarjal-
nici poiskali skupaj z otroki in starši.

Vloga matere v družini je prepoznana v so-
ustvarjanju ob pomembnem stebru družine, 
ki ga pooseblja oče. Zato je praznik svetega 
Jožefa neločljiv uvod v teden praznovanja 
materinstva. Za zdrav razvoj otrok potrebu-
je mater in očeta. Ko je mož duhovna opora 
ženi, je istočasno temelj varnosti tudi otro-
kom. Čeprav ima mati težjo nalogo ob pora-
janju novega življenja, je enako pomembna 

vloga moža. Očetovstvo je »inprint« vsakega 
moškega, da ga uresniči kot življenjsko po-
slanstvo; ob podpori žene. 

Vsi, ki delamo na področju vzgoje, eduka-
cije, pastorale, moramo usmerjati vsa priza-
devanja za ohranjanje vloge družine; moža 
in žene. Družinski okvirji nič ne odvzemajo, 
ampak prinašajo srečno svobodo, iz katere se 
hranimo za vsakodnevno razdajanje v ožji 
družni in širši skupnosti.

Majda F. Leva, samozaposlena v kulturi 
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Moč glasbe nas združuje - ponovno 
razprodani Lenart

V soboto, 24. marca, se je v Športni dvo-
rani Lenart ponovno odvijal tradici-
onalni koncertno-televizijski projekt 

»Moč glasbe nas združuje« ob materinskem 
dnevu. Športna dvorana je bila že drugič za-
pored razprodana, vzdušje pa fenomenalno. 

Producent, scenarist in urednik Denis Po-
štrak je z odlično ekipo ponovno dokazal, da 
so njihove prireditve na visokem nivoju, ki 
zadovoljijo še kako zahtevno publiko, za kar 
gre velika zasluga video produkciji Provideo. 

Koncertno snemanje so začeli simpatični 

Gadi, za njimi pa je med publiko prišla na 
oder diva Neda Ukraden, ki je zapela tudi v 
duetu z Miho Balažičem iz prekmurske sku-
pine Magnet. Nastopili so še Klapa Kampa-
nel, energična Natalija Verboten, skupina 
Skater, Mladi Gamsi, Kićo Slabinac, ki je v 

Lenartu začel praznovanje 50 let 
solistične kariere, tako kot Nace 
Junkar 45 let prepevanja. Od doma-
činov so nastopili ansambel Mladih 
5 in 14-letna Lara Kramberger iz 
Cerkvenjaka. Z Jožetom Koblerjem 
je vsa dvorana stoje na ves glas zape-
la legendarno skladbo »Še eno run-
do daj, točajka«. »Volim Jožeka« pa 
je namesto Složnih bratov izvedla 
njihova postavna nečakinja Irena 
Grden. Publiko je zabaval tudi ko-
roški zabavljač Fredi Miler, ki je po 
nastopu doživel srčni infarkt. Življe-
nje mu je rešil zdravstveni tehnik iz 
Benedikta, nato pa so ga z reševal-
nim vozilom odpeljali v bolnišnico. 
Kot zadnja je ponovno nastopila 
Neda Ukraden, ki je najprej prejela 
priznanje za 50 let uspešne glasbene 
kariere, nato pa je poskrbela za za-
bavo s svojimi največjimi uspešni-
cami. Skozi vso prireditev je publika 
prepevala ter glasbenike nagradila s 
stoječimi ovacijami. 

Glasbenike je tudi tokrat spre-
mljal VIS Trans iz Lenarta, tudi to-
krat je sodelovala folklorna skupina 
iz Sv. Trojice ter hip-hop plesalci in 
plesalci standardnih ter latinsko- 
ameriških plesov iz Plesne šole Sam-
ba.

Prireditev je povezovala znana te-
levizijska voditeljica Jasna Kuljaj ter 

prvič v Lenartu Emil Šmid z likom Anton aus 
Tirol, ki je poskrbel za smeh. Odlični odzivi 
obiskovalcev in glasbenikov so zadosten ra-
zlog, da se bo ekipa s projektom »Moč glasbe 
nas združuje« trudila še naprej.

D. P.

Pod streho je 7. razstava pirhov v Sv. Trojici

Tudi letos je v 
samostanki kle-
ti potekala že 

7. razstava pirhov in 
drugih velikonočnih 
izdelkov. Na razstavi 
so sodelovala domača 
naselja in društva, OŠ 
in Vrtec Sv. Trojica ter 
številni umetniki iz ce-
lotne Slovenije. Od cca 
60 razstavljavcev jih je 
bilo največ iz Maribo-
ra iz Kulturnih dru-
štev Studenci skupina 
Stil in Zarja ter Pro-
arte Maribor. Najbolj 
zvesti razstavljavec z 
največ izdelki pa je go-
tovo Marijan Vodnik iz 
Domžal, ki vsako leto 
na razstavi sodeluje z 
več razstavnimi rez-
barskimi eksponati iz 
lesa. Na samostanskem 
vrtu pa je k razstavi va-
bila prikupna piščančja 
družina z veliko pirhi, 
ki sta jo zopet postavi-
la domačina Ivanka in 
Franc Ferlinc. Tudi le-
tos so bila v času razsta-
ve prisotna Turistično 
društvo Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah, 
Društvo kmečkih žena 
in deklet – skupina 
Svetlice in Društvo 
upokojencev Sveta 
Trojica, ki so z svojo 
gostoljubnostjo spreje-
la vsakega obiskovalca. 
Občina Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah 
se zato vsem omenje-
nim društvom kot tudi 
vsem razstavljavcem 
iskreno zahvaljuje. 

Jože Žel

Slovenija se igra - tudi v Lenartu
Tudi vi pogrešate čas, ko smo otroci do mraka tekali okoli blokov in hiš, plezali po dre-

vesih in skakali gumitvist? Brez telefonov in tablic? Prav zato se bomo 12. maja igrali zunaj! 
Dogodek Slovenija se igra bo potekal po 

krajih po vsej Sloveniji, njegova rdeča nit 
pa je igra, druženje in povezovanje. Do-
gajalo se bo tudi v Lenartu, v mestnem 
parku dr. Jožeta Pučnika. V želji, privabiti 
ven čim več otrok in družin, smo skupina 
staršev iz Lenarta v sodelovanju z lokalni-
mi društvi pripravili zabavno druženje z 
različnimi igrami. 

Dogodek se prične z otvoritvijo novih 
igral, namenjenih otrokom, starejšim od 5 
let, ki jih je financirala Krajevna skupnost 
Lenart v sodelovanju z Občino Lenart, in 
bodo dobrodošla popestritev parka. 

Vljudno vabljeni v soboto, 12. 5. 2018, 
ob 15. uri v mestni park dr. Jožeta Pučni-
ka, da se skupaj igramo, zabavamo in, kar 
je najpomembnejše, družimo.

Karmen Zelenko

Mamina pesem pri Sveti Ani

Zadnjo nedeljo v 
februarju so nas 
Ljudske pevke 

KD ter Turističnega 
društva Sveta Ana ob 
prikazu zimskih opra-
vil ob preji domače 
volne spomnile na 
marsikatero skoraj že 
pozabljeno ljudsko pe-
sem. Člani Folklorne 
sekcije KD Sveta Ana 
so luščili bučno seme, 
kot je bilo v preteklosti 
v navadi. Franc Ruhitel 
je etnološko obarvano 
prireditev na slikovit 
način povezoval pred 
polno zasedeno Avlo 
Antona Fašinga. Tako 
nam je bogat program 
ob branju Janezkovih 
pravljic, ki so bogata 
dediščina družine Ferk, 
zelo obogatil dan in nas 
spomnil na nedavno 
preteklost, ko je bila 
mamina pesem živa.

Domačinke, Ljudske 
pevke, so se zbrale pred 
10 leti z veliko željo, da 
bi ohranjale in spomi-
njale na bogato kulturno dediščino domačega 
narečja – mamine besede. Tako bodo letos v 
poletnih mesecih obeležile - na posebej slove-

sen način - svoje bogato kulturno delovanje v 
matični občini in tudi širše.

SReBr
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Dišeča perla (Asperula odorata L)
Pri nabiranju čema-

ža vedno pregledam 
rastline, ki rastejo v 
bližini, ob mogočnih 
bukvah je tudi dišeča 
perla, ki jo poznamo 
pod ljudskimi imeni: 
bulomajster, medenica, 
prehlajenka, prvenec, 
rožna perlica ... Je traj-
na zelika, ki ima rada 
dobro zemljo bukovih gozdov. Korenika 
je rdeče-rjave barve, steblo štirirobo, do 30 
cm visoko, listi so suličaste oblike, name-
ščeni v vreteno okrog stebla, spodaj po šest, 
zgoraj po osem skupaj. Cveti maja in juni-
ja v snežno beli barvi. Zvezdasti cvetovi so 
združeni v pakobule. Kumarini, ki jih rastli-
na vsebuje, so krivi za lep vonj le-te. Plodovi 
so majceni oreški. Dišeča perla vsebuje ku-
marine, čreslovine, grenčine, C-vitamin ... 
Nabiramo nadzemni del v začetku cvetenja. 
Na hitro posušimo v senci, ostati mora lepe 
zelene barve in obdržati vonj. Hranimo na 
suhem, temnem. Sinonim za dišečo perlo je 
tudi dišeča lakota. V ljudskem zdravilstvu 
sodi med priljubljene rastline. Pospešuje 
izločanje seča, pomirja bolečine v želodcu, 
črevesju in žolčniku, še posebej, če so te na 
osnovi strahu in tesnobe. Pospešuje pote-
nje, pomaga pri težavah nepravilnega delo-
vanja srca, nespečnosti, proti bolečinam pri 
migreni in nevralgijah, čisti kri, je blagodej-
na pri zlatenici, tudi pri težavah z ožiljem 
(krčne žile in vnete vene). Čaj si pripravi-
mo tudi pri nemiru, histeriji in depresiji. 
Sveža poživlja, posušena pomirja. Willfort 
predlaga pripravo čaja kot hladni namok v 
studenčnici. Uporabimo dve žlički posuše-
ne narezane rastline, pustimo stati osem ur, 
precedimo, po želji lahko tudi pogrejemo. 
Večina avtorjev pa navaja pripravo čaja kot 
poparek. Čaj za pomiritev: ščepec diše-
če perle, dva ščepca listov gozdne jagode 
poparimo, pustimo 15 minut, precedimo, 
lahko sladkamo z medom. Osvežilni čaj: 
en del dišeče perle, en del robidovih listov, 
en del melise, en del listov lapuha, dva dela 
poprove mete in dva dela smrekovih vršič-

kov prelijemo z vrelo 
vodo, stoji 10 minut. 
Pomladni čaj: poparek 
pripravimo iz enakih 
delov dišeče perle, li-
stov gozdne jagode, li-
stov robide, poganjkov 
maline in citronskega 
timijana, stoji 15 mi-
nut. Čaj pri migreni: v 
enakih delih vzamemo 

dišečo perlo, meliso, materino dušico, ko-
renino baldrijana, korenino jegliča, popa-
rimo in pustimo stati 15 minut. Popijemo 
dve skodelici dnevno. Lahko si pripravimo 
tudi obkladek iz sveže nasekljane dišeče 
perle. Proti nespečnosti: poparek iz dveh 
čajnih žličk dišeče perle stoji 15 minut, spi-
jemo dve skodelici dnevno, večerno pol ure 
pred spanjem. Pomembno je, da odmerkov 
dišeče perle ne prekoračimo, saj kumarin 
lahko povzroči notranje krvavitve. Ni pri-
poročljiva med nosečnostjo in dojenjem, 
tudi za otroke ne. Tisti, ki uživajo zdravila 
za zdravljenje krvnega obtoka, naj se posve-
tujejo z zdravnikom. Samostanski recept iz 
854. leta za bovlo iz mešanice svežih rastlin: 
30 g listov perle, 20 g listov gozdne jagode, 
10 g listov bršljanaste grenkuljice in 10 g  
listov črnega ribeza. Nasekljane sestavine 
damo v porcelanasto posodo, posujemo s 
150 g sladkorja in pustimo pokrito dve uri. 
Dodamo 3 litre belega vina, vse naj stoji še 
2-3 ure. Precedimo, pijemo po jedi kozar-
ček za pospeševanje prebave, poživljanje 
in krepitev srca. Sadno zeliščna bovla: 10 g 
sveže dišeče perle prelijemo z litrom belega 
vina, sladkamo po okusu, dodamo limonin 
sok, pustimo stati dve uri, dodamo nekaj 
jagod. Tik preden postrežemo, prilijemo še 
deci penine. Šopke iz posušene dišeče perle 
damo v omaro proti moljem. Posadimo pa 
si jo lahko tudi pod drevesa in grme na vrtu 
kot pokrovno rastlino.

Želim vam vse lepo in ne pozabite, nara-
va bo v prihajajočih mesecih radodarna, a 
vendar se držite pravila - nabiram le tisto, 
kar dobro poznam.

Marija Čuček

Vabilo Izobraževalnega centra
Prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja

V Tednu vseživljenjskega učenja opozarjamo na 
prisotnost in pomembnost učenja v vseh življenj-
skih obdobjih posameznika v svojem življenju. S 
prireditvami želimo pokazati, kako vseživljenjsko 
učenje lahko izboljša življenje tako na osebni kot 
na strokovni ravni.

Pri Izobraževalnem centru smo pripravili na-
slednje prireditve:

 - Ponedeljek, 14. 5. 2018, ob 9. uri Ko mladi 
nimajo časa - računalniška delavnica

 - Sreda, 16. 5. 2018, ob 9. uri Zanke so ugan-
ke – ročnodelska delavnica

 - Četrtek, 17. 5. 2018, ob 9. uri Senior urice z 
A1 – delavnica o uporabi pametnih telefo-
nov v sodelovanju z A1 Lenart

 - Petek, 18. 5. 2018, ob 9. uri Lahkih nog na 
okrog – pohod v sodelovanju s Planinskim 
društvom Lenart

Vse prireditve se odvijajo v učilnicah Izobra-
ževalnega centra, Nikova 9, Lenart. Za pohod je zbirno mesto pred Gasilskim domom v 
Lenartu. Za podrobnejše informacije in prijave smo vam na voljo po elektronski pošti: izo-
brazevalnicenter.slogor@gmail.com ali na tel. št. 02 720 78 88. Lepo vabljeni.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Razvojna agencija Slovenske gorice

RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart  
TEL 02 720 78 88 e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Zapustimo za spoznanje boljši svet, kot 
smo ga prejeli!

Prvi vikend v aprilu je vaško cesto od 
Voličine do Hrastovca napolnilo sto 
vedrih mladih novomeških skavtov 

- Gorjanski medvedje iz Stega Novo mesto 
1, ki so se dobre volje napotili na Domačijo 
Koki v Hrastovcu.  Vsako leto namreč v okvi-
ru Stegovega pomladovanja prostovoljno po-

magajo na kmetijah, storijo nekaj dobrega, k 
čemur jih zavezuje skavtska obljuba. 

Na Domačiji Koki, ki je sicer trajen in varen 
dom številnim zapuščenim in zlorabljenim 
živalim, so skupaj s prostovoljci iz različnih 
krajev pomagali postaviti enega največjih pa-
šnikov za prašiče, v sodelovanju z naravovar-

9. tradicionalni dan šole na OŠ Benedikt

Osnovna šola Benedikt je v soboto, 
7. aprila, obeležila dan šole, tokrat 
že 9. zapovrstjo. Šolska himna je 

številne obiskovalce vpeljala v prireditev, 
na katero so se dalj časa skrbno pripravljali 
prav vsi učenci šole in starejše skupine vrt-

ca Benedikt ter zaposleni v šoli in vrtcu.
Tokratna rdeča nit prireditve je bila seja ob-

činskega sveta, na kateri so se poskušali dogo-
voriti, kako izpeljati županovo idejo za zimske 
olimpijske igre v Benediktu. Tako kot je to po-
gosto tudi v realnem svetu, so tudi tu občinski 

svetniki s številnimi zakaj-i in kako-ji imeli 
pomisleke za izvedbo le-teh. Vendar je na kon-
cu, kakor je tudi prav, le obveljala beseda župa-
na in županove žene ob sprejemu kompromisa 
in so se izvedle zimske olimpijske igre kot mo-
dna revija, na kateri so predstavili vse zimske 

modne smernice za vsakda-
njo rabo in večerno toaleto 
ob tako velikem dogodku.

Zgodbo so s svojim 
igralskim, pevskim in ple-
snim znanjem predstavili 
učenci od 1. do 9. razreda 
ter starejše skupine vrtca; 
vrhunec – modno revi-
jo – pa so pripravili veliki 
bratje in sestre (deveto-
šolci) s svojimi mlajšimi 
bratci in sestricami (prvo-
šolci), za obleke in frizure 
pa so poskrbeli benediški 
butiki in frizerski studii.

Timsko delo in sodelova-
nje z okoljem je dokazalo, 
da je v slogi moč in da lah-
ko s skupnimi močmi mar-
sikaj dosežemo, če le skupaj 
stremimo k istemu cilju. 
Tudi tokrat so zbrani pro-
stovoljni prispevki nepre-
cenljivi dar v šolski sklad, 
od koder se financirajo 
številne dejavnosti za učen-
ce socialno šibkih staršev. 

Vsak posameznik, ki 
je na kakršen koli način 
prispeval k pripravi in 
izvedbi letošnjega dne-
va šole na OŠ Benedikt, 

je dodal pomemben kamenček v mozaik 
prireditve, kakor tudi sleherni obiskova-
lec, ki si je v lepem spomladanskem dne-
vu utrgal čas in preživel popoldan z nami. 

Vesna Breznik, prof. , foto: Igor Barton

stveniki postavili ptičje gnezdilnice, pomagali 
pri razrezu lesa, obrezovali brajde. Po konča-
nem delu jim je prenočitev ponudil župnik v 
Voličini, kamor so v nedeljo odšli tudi k maši. 

»Držali smo se besed našega ustanovitelja 
Badna Powella, naj skušamo zapustiti svet za 
spoznanje boljši, kot smo ga prejeli,«  so skav-
tje sklenili delovni vikend.  Ksenija Vesenjak 
Kutlačič z Domačije Koki pa je poudarila: 
»Presrečna vidim, kako je v sočutju in pomoči 
drug drugemu možno povezati ljudi različnih 

starosti, poklicev in prepričanj. 
V svetu, kjer nič več ni, kot se 
zdi, ki je včasih poln sovraštva 
in zavisti, je taka iskrenost in po-
štenost tako zelo redka. Želim, 
da bi ljudje znali drug v drugem 
prepoznati vse tisto, kar je lepe-
ga, in večkrat pomagati tistim, ki 
pomoč potrebujejo.« 

Ksenija Vesenjak Kutlačič, 
foto: avtorica in Robi Šiško

Gnezdilnica za  smrdokavro
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Ekološko uničevanje izrabljenih motornih vozil (IMV)

Kaj storiti, ko vaš avtomobil ni več  
v voznem stanju?

Registriranih divjih odlagališč je v Slo-
veniji sicer vsako leto manj, vendar glede 
na število prodanih avtomobilov večina 
odsluženih ponikne neznano kam. To 
potrjujejo številke, saj je letno iztrošenih 
približno 50 tisoč vozil, vsako leto pa trije 
obrati za razstavljanje na treh območjih 
v Sloveniji prevzamejo in razgradijo le 
okoli 10 tisoč vozil, kar pomeni, da se jih 
ustrezno predela le petina, okoli 40 tisoč 
pa se jih izgubi.

Eden od razlogov, da prihaja do bistveno 
manjše predaje od načrtovanega, je zloraba 
instrumenta začasne odjave oziroma izjave 
o lokaciji vozila. Evidenco, ki bi naj zajema-
la že več kot 150 tisoč izjav, nihče ne nad-
zoruje, zato uradno odjavljeni avtomobili 
končajo v izvozu, predvsem na Balkan, na 
odlagališčih v naravi ali črnih odpadih, kjer 
jih deloma razstavijo in prodajo za rezerv-
ne dele, ostanek pa zavržejo ali prodajo za 
staro železo. En avto tehta približno tono, 
kar pomeni, da letno proizvedemo 40 tisoč 
ton odpadkov, za katere praktično ne vemo, 
kje so. Ob tem ni nepomembno, da vozila 
vsebujejo snovi, ki so naravi škodljive in so 
klasificirane kot nevarni odpadek.

Bistveno več reda in posledično manj 
obremenjevanja okolja pa bi naj vnesla 
Uredba o ravnanju z izrabljenimi motorni-
mi vozili (Ur.l.RS, 32/2011).Uredba skrb za 
izrabljena motorna vozila prenaša z javne 
službe na uvoznike in proizvajalce same, 
hkrati pa precej zaostruje pogoje za odjavo 

vozila iz prometa in opravljanje dejavno-
sti obdelave IMV. Uvozniki in proizvajalci 
so koncesijo za ta namen podelili podjetju 
Ekomobil, d. o. o., katerega ustanovitelji so 
podjetje Saubermacher Slovenija, d. o. o., 
Karbon, d. o. o., in Avtotransporti Kastelec, 
s. p.. 

Kar pa je najpomembneje in naj bi od-
vrnilo marsikoga, da se avta znebi na ne-
dovoljen način ali se z razgradnjo ukvarja 
nelegalno, je uvedba strogih kazni, ki se za 
kršitve Uredbe gibljejo od 1.000 evrov za fi-
zične osebe do 30.000 evrov za pravne osebe 
oz. za zbiralce, ki vozila ne predajo obratu 
za razstavljanje. Prav tako se po Zakonu o 
motornih vozilih (Ur.l.RS, 106/2010) z glo-
bo 250 evrov kaznuje lastnik vozila, če se 
vozilo ne nahaja na lokaciji, ki jo je navedel 
ob odjavi.

Problematična je kontrola in sankcionira-
nje kršiteljev s strani ustreznih organov, saj 
dosedanja praksa kaže, da je le-to bilo nedo-
sledno oz. je skorajda ni.

V centru za razgradnjo se vsako pre-
dano vozilo na strokoven in okolju ne-
škodljiv način najprej osuši vseh tekočin, 
sledi razgradnja in sortiranje delov, ki so 
namenjeni ponovni uporabi oz. reciklira-
nju, vse do gole karoserije, ki se mora pre-
dati v drobilnik za dokončno uničenje. Z 
novo uredbo je bila do leta 2015 predpisa-
na najmanj 85-odstotna predelava vozil, 
po letu 2015 pa celo 95-odstotna.

Vloga Saubermacherja Slovenija na tem področju?
Saubermacher Slovenija, d. o. o., pa 

tako kot doslej še naprej skrbi za zbiranje 
izrabljenih motornih vozil na štajersko-
prekmurskem področju, katerega po no-

vem predstavlja 8 zbiralnih mest, kjer je 
neuporabno ali nevozno vozilo mogoče 
predati.

Zbiralna mesta za izrabljena motorna vozila v SV Sloveniji
AMZS d.d. Zagrebška 25, 2000 MARIBOR
AVTOKOMPLET, Pintarič Igor s.p. Puhova ul. 50, 2000 MARIBOR
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. Sp. Porčič 4 a, 2230 LENART
AVTO LUNEŽNIK, Lunežnik Slavko s.p. Ritoznoj 4, 2310 SLOV. BISTRICA
AVTOCENTER ORMOŽ d.o.o. Hardek 44 c, 2270 ORMOŽ
AVTOSERVIS Franc Lasbaher s.p. Mariborska cesta 21, 2234 BENEDIKT
AVTOCENTER HORVAT s.p. Ulica Matije Gubca 13, 9000 MURSKA SOBOTA
AMZS d.d. Noršinska 2, 9000 MURSKA SOBOTA

Odsluženo vozilo se brezplačno preda na 
enem od zbiralnih mest, kjer lastnik dobi 
potrdilo o razgradnji, s katerim se nato na 
upravni enoti vozilo odjavi iz prometa. V 
kolikor je vozilo zapuščeno ali nevozno in 
ga ni možno dostaviti do najbližjega zbi-
ralnega mesta, za odstranitev poskrbi naj-
bližji zbiralec ali Obrat za razstavljanje - 
Saubermacher Slovenija, d. o. o.

Dr. Marjan Toš
Slovenska Štajerska 1918–1919: od Maistrove  

»operete« do narodne osvoboditve
(Kratek oris važnejših dogodkov)

30. oktobra 1918 je 
mariborski nemški ob-
činski svet razglasil Ma-
ribor z okolico za del 
Nemške Avstrije. Prvega 
novembra 1918 je major 
Rudolf Maister v vojašni-
ci 26. strelskega polka v 
Melju pred mestnim po-
veljnikom podpolkovni-
kom Antonom Holikom 
in zbranimi častniki od-
ločno izjavil: »Ne prizna-
vam teh točk. Maribor 
razglašam za jugoslo-
vansko posest in prevze-
mam v imenu svoje vlade 
vojaško poveljstvo nad 
mestom in vso Spodnjo Štajersko.« Izmed 
slovenskih častnikov je bil navzoč le stotnik 
Edvard Vaupotič7. Majorju Maistru namer-
no niso sporočili spremembe ure sestanka, 
ki se je pričel prej, kot je bilo napovedano. 
Toda stotnik Vaupotič je poslal k Maistru 
svojega sla in ga na ta način obvestil, da se 
je sestanek že pričel. Maister je na sestanku 
Narodnega sveta za Štajersko8 prejšnji dan 
zvedel, da bodo tega dne Slovenci v imenu 
Narodnega sveta prevzeli okrajna glavar-
stva na slovenskem Štajerskem. Zavedal se 
je, da je treba nujno prevzeti v svoje roke 
tudi vojaško oblast. Ponujeno priložnost je 
sklenil nemudoma izkoristiti. Na sestanek 
je torej prišel z nekajminutno zamudo, ko je 
polkovnik Holik po točkah že razlagal svoj 
načrt za ohranitev reda v Mariboru. Maistru 
in Vaupotiču je bilo takoj jasno, da name-
rava mestni poveljnik Maribor zagotoviti 
nemški Avstriji. Zato je Maister polkovnika 
Holika prekinil in pred navzočimi častniki 
odločno izjavil: »Ne priznavam teh točk. 
Maribor razglašam za posest Države Sloven-
cev, Hrvatov in Srbov (SHS9) in prevzemam 
v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad 
mestom in vso Spodnjo Štajersko!« Najprej 
je nastopila mučna tišina in eden izmed 
nemških častnikov je sprva hotel potegniti 
pištolo. Toda stotnik Vaupotič ga je z groze-
čim pogledom umiril. Major Maister je nato 

zbranim častnikom za-
grozil, da bo prišel pred 
vojaško sodišče vsakdo, 
ki bi se upiral njegovim 
poveljem. Nekateri ča-
stniki so se mu nemudo-
ma podredili, drugi pa so 
se obotavljali, vendar se 
niso uprli. Po sestanku je 
Maister zbral slovenske 
častnike, podčastnike in 
vojake ter jim razložil, 
da je prevzel vrhovno 
poveljstvo v mestu. Pro-
sil jih je, naj ostanejo z 
njim, ker jih nova drža-
va potrebuje. Nemške-
mu vojaštvu, ki je bilo v 

Mariboru v večini, je Maister postavil dvo-
dnevni rok za odhod. Narodni svet za Šta-
jersko pod vodstvom predsednika dr. Kar-
la Verstovška mu je istega dne podelil čin 
generala10, da bi se z večjo avtoriteto lahko 
pogajal z Nemci. Na ta način je Rudolf Mai-
ster postal najvišji častnik v Mariboru in na 
slovenskem Štajerskem. Toda Narodna vla-
da v Ljubljani razmer v Mariboru nikakor ni 
mogla razumeti in je njegovemu imenova-
nju za generala nasprotovala. Z isto odredbo 
je Narodni svet imenoval generala Maistra 
za mestnega poveljnika v Mariboru in za vr-
hovnega poveljnika vseh enot na ozemlju, ki 
je podrejeno Narodnemu svetu za Štajersko. 
Komaj je general Maister uredil najnujnejše 
zadeve, že je v Maribor prispel avstrijski bri-
gadir Ullmann. Poslalo ga je graško vojaško 
poveljstvo (Militär – Kommando Graz), da 
bi nemškemu občinskemu svetu v Maribo-
ru pomagal urediti vojaške zadeve. General 
Maister mu je takoj pojasnil, da je za Spo-
dnje Štajersko postavljeno novo vojaško po-
veljstvo Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, 
ki ga vodi on. Sklical je sestanek polkovnih 
poveljnikov v stavbi okrajnega glavarstva ter 
brigadirja Ullmanna prepričal, da v Mari-
boru nima kaj iskati, zato se je Ullmann še 
istega dne odpeljal nazaj v Gradec11.

 Se nadaljuje

7 Stotnik Edvard Vaupotič je bil rojen 25. avgusta 1881 v Vidmu, občina Sveti Jurij ob Ščavnici. V njego-
vi rojstni hiši je bila nekoč gostilna in posojilnica, na njenem pročelju pa je vzidana spominska plošča. 
Bil je izjemno pomemben Maistrov soborec, ki je v prevratnem času prevzel vodenje referata za ob-
veščevalno varnostne zadeve in organiziral mrežo tajnih zaupnikov. Njemu gre zahvala, da so preko 
enega od zaupnikov izvedeli za načrtovani nemški prevrat 24. novembra 1918. Zato je Maister lahko 
že 23. novembra učinkovito in drzno ukrepal, razorožil in razpustil nemško varnostno stražo (Zelena 
garda – Schutzwehr) in prevzel nadzor v mestu. Načrt za akcijo strogo zaupne narave je pripravil prav 
stotnik Vaupotič. Po ustanovitvi Kraljevine SHS je vstopil v njeno vojsko in dosegel čin podpolkovnika 
vojske Kraljevine Jugoslavije. Po upokojitvi je živel s soprogo Josipino v Mariboru, kjer je leta 1953 
umrl. Pokopan je na pobreškem pokopališču.

8 Narodni svet (NS) za Štajersko je bil ustanovljen 26. septembra 1918 in je deloval do 30. decembra 
1918. Njegova prva seja je bila 28. septembra 1918. Na ustanovni seji je sodeloval tudi državni po-
slanec dr. Anton Korošec in podal jedrnato sliko političnega položaja. Ob prevratu leta 1918 je z NS 
zasedal v Narodnem domu in je postal nosilec pomembnih nalog, ki so odločilno vplivale na poznejšo 
osvoboditev Maribora in severne meje. Že 1. novembra 1918 je Narodni svet v Mariboru prevzel 
upravo za celotno slovensko Štajersko (prim. www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si in Narodni svet 
za Štajersko: drugi organi na državni in avtonomni ravni, Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Maribor 
2008). Narodni svet je takoj po ustanovitvi v Mariboru začel izvajati priprave na prevrat in na priklju-
čitev Štajerske z Mariborom k Sloveniji oz. skupni državi Slovencev, Hrvatov in Srbov.

9 Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS), ki so jo avstro-ogrski Slovani ustanovili ob raz-
padu monarhije 29. oktobra 1918 in je trajala do 1. decembra 1918, je bila kratkotrajna in prehodna 
rešitev. V tedanjih notranje- in zunanjepolitičnih razmerah ni imela velike možnosti za preživetje. 
Spodbudila je narodna čustva, Slovencem je dala prvo narodno vlado in jim omogočila, da so izkazali 
čut za politični pluralizem in organizacijske sposobnosti. Zatikati pa se je začelo že pri vprašanju meja. 
Neodločnost in neiniciativnost slovenske vlade so popravljali posamezniki, zlasti Rudolf Maister, ki je 
rešil severovzhodni del Slovenije, to je Maribor in Štajersko. 

10 Odlok o podelitvi generalskega čina je tajniku narodnega sveta za Štajersko prof. Franju Voglarju 
narekoval podpredsednik NS dr. Franjo Rosina, Maistrova »desna roka«. Dr. Fran Rosina, odvetnik 
in politik, je bil rojen 29. septembra 1863 v Leskovici blizu Šmartnega pri Litiji, umrl pa je 15. oktobra 
1924 na Dunaju. Pravo je leta 1888 doštudiral na Dunaju, doktoriral pa leta 1891 v Gradcu. Služboval 
je pri odvetnikih v Novem Mestu in v Celju, lastni odvetniški pisarni pa je imel v Ljutomeru od 1895 
in v Mariboru od 1901 pa do smrti. Bil je med ustanovitelji Sokola v Novem Mestu, v Ljutomeru in v 
Mariboru ter njegov starosta v Novem Mestu in v Mariboru. V Mestu ob Dravi je bil tudi predsednik 
Čitalnice in v letih 1905 – 1924 načelnik Posojilnice. Že leta 1896 je bil v Ljutomeru izvoljen za poslan-
ca v štajerski deželni zbor. V prevratnih letih 1918 – 1919 je dr. Rosina kot podpredsednik Narodnega 
sveta za štajersko skupaj s predsednikom dr. Karlom Verstovškom z odločnostjo veliko pripomogel k 
uspehu generala Maistra. Za potrebe Maistrove vojske je zagotovil 2 milijona kron in tudi sicer vse-
stransko podpiral akcijo za slovensko Štajersko in Maribor. Svojo odločitve za posojilo je dr. Rosina 
utemeljil z besedami: »Damo ta denar, ker vemo, da bo Maribor naš. Če bi izgubili Maribor, bi izgubili 
tudi našo Posojilnico«. Leta 1921 je država ta denar vrnila. Narodni svet v Mariboru je finančno pod-
prla tudi Hranilnica in posojilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, ki jo je vodil znani lenarški 
narodnjak in sokolski funkcionar, odvetnik dr. Milan Gorišek.

11 www.hervardi.com, 13. 1. 2018

2. del

Naša aprilska tema bo povezana z našo ustanovo, Knjižnico Lenart: gre za leto velike obnove 
prostorov. Katero? Gre tudi za pomemben obisk in velik projekt tistih časov. Kateri? V takratni 
»mini« čitalnici je velika gneča. Kdo vse je prisoten? 

Pišite na: marija.sauperl@lenart.sik.si, 051 338144 Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

Rudolf Maister
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Vabilo
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v maju

Večer hospica z naslovom

Ljubezen pa ostane - o naši smrti in vstajenju
bo v torek, 8. maja 2018, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Samo to, kar je darovano, se bo izognilo črvu trohnenja. In bolj ko so naša dejanja pre-

žeta z ljubeznijo, bolj je v njih zajet cel človek. 
Pomeni, da bomo vse, kar smo naredili z ljubeznijo, nekega dne našli. In vemo, da vse, 

kar je, ostane za vekomaj. Tega grob ne bo vzel.
Poznavanje običajev raznih kultur in duhovnih praks nas gotovo bogati.
Kako minevanje, predvsem pa življenje, dojemajo katoliki, bo tema majskega srečanja.

Prijazno vabljeni!

Območni odbor Maribor

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za marec 2018
Petek  4. 5. KO RK Sv. Trojica OŠ Sv. Trojica 7.30-10.30
Sreda  30. 5. KORK Lenart OŠ Lenart  7.30-12.00

90 let Stanislava Marksa iz Zg. Gasteraja 

Stanislav Marks se je v Zg. Gasteraju rodil 
2. aprila 1928. Po služenju obveznega vo-
jaškega roka v takratni povojni Jugoslaviji 

se je zaposlil in hkrati delal na domači kmetiji. 

V zakonu z ženo Marijano se jima je rodilo pet 
otrok, Marica, Jožica, Zinka, Anka in Milan. 
Po ženini smrti in zdravstvenih težavah je dela 
na kmetiji prevzel sin Milan. Stanislav pa se je 

preselil v dom Danice Vo-
grinec, kjer se najbolj raz-
veseli obiskov svojih otrok, 
vnukov, pravnukov in celo 
petih prapravnukov.

Ob praznovanju 90. roj-
stnega dne ga je obiskal 
tudi jurovski župan Peter 
Škrlec in mu ob izročitvi 
simboličnega darila zaželel 
veliko lepih in zdravih tre-
nutkov še v prihodnje. 

D. K. 

Na obisk k »ta mladim« v copatih

V sklopu misijona, ki ga praznujemo 
oktobra z naslovom Za odnose gre, 
smo imeli v župniji Sv. Lenart v Slo-

venskih goricah predavanje Marinke in Aleša 
Čerina Na obisk k »ta mladim« v copatih. 

Predavatelja sta poročena že 33 let, starša 
štirih odraslih otrok in stara starša treh vnu-
kov. Živijo v dveh nadstropjih stanovanjske 
hiše, ki ima skupni vhod, torej dve družini – 
ta mladi in ta stari, skupaj 9 ljudi. Sta zgled, 
kako zares polno živeti zakonsko življenje, 
in zgled, kako sodelovati z mladimi. Vendar 
temu ni bilo vedno tako. Spoznala sta se že 
pri sedemnajstih in se čez pet let in pol kot 
študenta poročila in dobila otroka. Dokon-
čala sta študij farmacije, se posvetila službi, 
gradnji, družina je rasla … vse je izgledalo 
idealno. Aleš je imel službo v Leku in se je v 
tem času lotil prav vsega – letenja s padalom, 
čebelarstva, radioamaterstva, planinarjenja, 
varjenja piva … Marinka pa je ob tem tiho 
trpela. Aleš je moral strmoglaviti s padalom, 

da sta končno lahko začela graditi nove od-
nose, odnose z Bogom. V trenutku, ko je Aleš 
strmoglavil z jadralnim padalom, je njegova 
žena sedela na terasi in molila, da bi se njen 
mož srečno vrnil domov. Njegov stanovski 
kolega ni imel te sreče, zapustil je ženo in 
otroke. To je Aleš vedel, vendar je bil zavero-
van vase: »Meni se to ne more zgoditi.«

Stari in mladi lahko živijo skupaj, če se 
imajo radi, se spoštujejo, so pripravljeni vsak 
malo potrpeti, se prilagajati in sproti dogo-
varjati. Marinka nam je povedala, da je hčer-
ka zbolela in je želela z otrokom in možem 
priti domov, kjer sta še živela dva brata. Pre-
den so zaživeli skupaj, so se dogovorili, kako 
in kaj. Napisali so »pogodbo« o vsem, kar je 
potrebno za skupno življenje, in tega so se 
morali vsi držati. Starejši se ne vtikajo v ži-
vljenje mladih in obratno, vsaka družina ima 
svoje gospodinjstvo, svoje stroške, saj tako, 
kot je rekla Marinka: »Ta mladi jejo zdravo, 
mi pa dobro.« Med seboj se pogosto obisku-
jejo s trkanjem na vrata, če ti dovolijo, greš 
naprej, če pa ni odgovora … Še tako male 
podrobnosti igrajo vlogo. Kot primer, vnuk je 
prišel k babici in dedku, da bi rad pil kakao, ki 
ga ima neizmerno rad. Babica ga je vprašala, 
ali mama dovoli? Moral je iti vprašat mamo, 
ali lahko.

V odnosih je tudi zelo pomembno, kako 
gledaš na stvar, s pozitivne ali negativne pla-
ti. Najpomembnejše pa je, da povabiš Boga v 
svoje odnose, kot je povedal Aleš, Bog mora 
biti na vrhu, potem pa smo mi. Kot zaključek: 
Ni vseeno, kakšnega partnerja si bo izbral 
tvoj otrok, že v njihovi mladosti moraš moliti 
za bodočo snaho ali zeta.

Tea Rojs-Dominko, foto: Marko Vinter

90 let Matilde Sever

Matilda Sever, rojena 
Lifter, iz Žic 47, je 
5. aprila 2018 pra-

znovala 90 let. Gospa Matil-
da je rojstni dan praznovala 
v krogu svoje družine, v ka-
teri ji ni nikoli dolgčas, saj 
ima sina, 3 vnuke in 4 prav-
nuke. Ob njenem jubileju jo 
je z obiskom zelo razveselil 
tudi anovski župan Silvo 
Slaček. Ob izročitvi simbo-
ličnega darila in cvetja ji je 
zaželel še obilo srečnih in 
predvsem zdravih let.

AR

Povezalo jih je petje in igranje v igrah

Danes, ko je vse 
manj druženja 
ljudi, je vsako 

nekaj prijetnega. Nad-
vse prijetno druženje 
so si organizirale tri 
nekdanje pevke, plesal-
ke pri folklori in igralke 
na amaterskem odru. 
Povabile so nas na nji-
hovo 11. srečanje, kjer 
se vsako leto poveseli-
jo ob rojstnih dnevih. 
Tokrat ga je praznovala 
Tilčka Rokavec iz Spo-
dnjega Porčiča, skupaj 
z njo pa so prazno-
vane Olga Močnik in 
Štefanija Harl. Kot so nam povedale, jih je v 
preteklosti vezalo nastopanje v pevski skupini 
Jesensko cvetje Sv. Trojica v Slovenskih gori-
cah, pri folklori in igranju na amaterskih od-
rih. Sedaj ne nastopajo več, zato pa se družijo 

ob vsakem rojstnem dnevu ene izmed treh 
prijateljic. Srečanje se vsako leto odvija za isto 
mizo v Gostilni Švarc v Radehovi pri Lenartu.

Ludvik Kramberger

Ferdo Potokar – borec proti okupatorju, 
lenarški kaplan

Ferdinand Potokar se je rodil 31. avgusta 
1911 na Breznem, tedaj župnija Dol pri 
Hrastniku, sedaj Sv. Jedert nad Laškim, 

Krajevna skupnost Sedraž v Občini Laško, v 
družini 8 otrok. Po šestletni osnovni šoli v Je-
drti se je vpisal na celjsko gimnazijo. Od tam 
se je po letu dni prešolal na klasično gimna-
zijo v Maribor, kjer je leta 1931 maturiral z 
odličnim uspehom in se vpisal na maribor-
sko bogoslovje.  Po končanem študiju je od-
služil vojaščino, bil 5. julija 1936 posvečen v 
Mariboru v duhovnika in  19. julija 1936 "pel" 
novo mašo  v Sv. Jedrti. 

Njegova prva služba je bilo mesto kaplana 
pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah in potem 
pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Leta 1938 ga je ma-
riborski škof, dr. Ivan Jožef Tomažič, nastavil 
za rednega veroučitelja na mariborski realni 
gimnaziji. Ko je aprila 1941 nemški okupator 
pozaprl skoraj vse duhovnike v Mariboru, je 
Ferdinand Potokar ostal kot škofov pomožni 
tajnik, ob tem pa opravljal duhovniško službo 
po mariborskih župnijah.

Politična razdeljenost je razdvojila tudi ka-
toliški tabor. Potokar je sodil v skupino Borci 
za osvoboditev Slovenije, ki je sodelovala z 
OF. Najpomembnejša jim je bila osvoboditev, 
vse politične pripadnosti so pustili ob strani. 

V enem od svojih predavanj je napovedal, da 
bo Nemčija vojno brezpogojno izgubila. To je 
bil besednjak, ki ga je uporabljala tudi Slava 
Klavora, s katero se je večkrat dobil. Gestapo 
je 25. avgusta 1941 zaprl večino odporniške 
skupine in v zimi 41/42 razbil večino mreže 
OF v Mariboru. Kljub temu so člani upora 
Potokarjeve mreže na začetku 1942 zbrali ve-
liko denarja, sanitetnega materiala in hrane 
za ilegalce in partizane. Profesor Potokar je 
skupino ustanovil iz svojih gimnazijskih dija-
kov in nekaterih vernikov svoje župnije. Veli-
ka vloga, ki pa ni dobro opisana, saj je redko 

kdo iz te skupine preživel 
vojno.

Temu primerno so se 
do njega obnašali, ko so ga 
aretirali in zasliševali v celj-
skih zaporih (celjski Stari 
pisker). Kljub strahotnemu 
mučenju ni izdal imen lju-
di, ki jih je poznal iz upora.

Niso ga ustrelili; zaradi 
posledic mučenja je umrl 
v  svoji celici 5. novembra 
1942. Za njegov grob je 
svojcem po osvoboditvi 
povedal grobar bolniškega 
pokopališča Golovec pri 
Celju. 19. februarja 1951 so 
truplo pokopali na doma-

čem pokopališču pri Sv. Jedrti, Sedražu.
Ob 76-letnici smrti Ferdinanda Potokarja 

bodo Zveza borcev v sodelovanju z Župnijo 
Sv. Lenarta in Občino Lenart v Lenartu po-
stavili spominsko ploščo temu pogumnemu 
mučencu med duhovniki, domoljubu; ne 
samo v spomin, tudi v opomin sedanjim in 
bodočim rodovom o nespametnih vojnah, ki 
uničujejo nedolžna človeška življenja.

Oton Župančič je zapisal v pesmi: »Bratje, 
rad bi dal vsaj malo vašemu spominu: da bi 
v duši zadišalo vam po rožmarinu in po trti, 
breskvi, oljki ... v moji tej besedi, ki na begu z 
vami hoče uteči časov zmedi.«

Marija Šauperl

Povezalo jih je petje in igranje v igrah.



OI JSKD Lenart
Lutkarije

Na Lutkarijah 2018 - območnem srečanju 
lutkovnih skupin, ki je letos potekalo v dveh 
delih, prvi del v Lenartu in drugi del v Sveti 
Trojici, so nastopile: lutkovna skupina OŠ in 
vrtca Sveta Trojica s predstavo O gosenici, 
ki je želela postati plesalka, vodja skupine 
je Tanja Cekovski; lutkovna skupina Ti in 
jaz pa on, OŠ Lenart, s predstavo Katja in 
polžka v izvedbi Marjetke Šenekar in Irene 
Čuček in lutkovna skupina OŠ Benedikt s 
predstavo Skrivno življenje hišnih ljubljenč-
kov, vodja skupine Valerija Kukovec Potrč.

Srečanje je potekalo 29. marca v kultur-
nem domu v Sveti Trojici. Prireditev je iz-

vedel JSKD Lenart v sodelovanju z OŠ in 
vrtcem ter Občino Sveta Trojica. Strokovna 
spremljevalka srečanja je bila Mojca Redjko. 
Srečanje sta v pozdravnih nagovorih poz-
dravila župan Darko Fras in vodja JSKD Le-
nart Breda Slavinec. Prijetno dobrodošlico 
pa je nastopajočim zaželel domači ravnatelj 
Darko Škerget. Priznanja je podelil predse-
dnik Sveta JSKD Lenart Jože Križan.

24. marca 2018 pa je potekal v Domu kul-
ture Lenart prvi del Lutkarij, ko je predsta-
vo Maček Mačkursson oddigralo Lutkovno 
gledališče Pika, ki ga vodi Tinka Markoli. 

Otroške gledališke skupine v Lenartu
JSKD Lenart je v sodelovanju z OŠ in 

občino Lenart 20. marca v Domu kulture 
Lenart pripravil območno srečanje otro-
ških gledaliških skupin Otroški oder 2018. 
Predstavile so se: dramska skupina OŠ Sveta 
Ana s predstavo Kresniček, vodja skupine 
je Mateja Kop; gledališki klub OŠ Cerkve-
njak-Vitomarci s predstavo Čombo, sončni 
kralj, vodja skupine Jožica Vršič, nastopila 

pa je tudi lutkovna skupina OŠ in vrtca Sve-
ta Trojica s predstavo O gosenici, ki je že-
lela postati plesalka, vodja skupine je Tanja 
Cekovski. Strokovna spremljevalka srečanja 
je bila Mateja Kokol. Srečanje je pozdravila 
vodja JSKD Lenart Breda Slavinec. Prizna-
nja je podelil predsednik Sveta JSKD Lenart 
Jože Križan.

Ljudske pesmi pri Lenartu
Regijsko srečanje skupin pevcev ljudskih 

pesmi in godcev ljudskih viž bo letos pote-
kalo pri Lenartu v organizaciji JSKD Lenart 
in v sodelovanju z Občino Lenart v Domu 
kulture Lenart v petek, 18. maja. Predsta-

vile se bodo skupine, ki jih je na območnih 
srečanjih, ki so potekala v organizaciji izpo-
stav JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska 
Bistrica letošnjo pomlad, izbral strokovni 
spremljevalec srečanj Klemen Bojanovič.

Nastop twirling in mažoretnih skupin pri Lenartu
Plesne meglice 2018 - srečanje twirling in 

mažoretnih skupin bo potekalo pri Lenartu 
31. maja v organizaciji JSKD Lenart, Twir-

ling plesnega in mažoretnega kluba Lenart 
in v sodelovanju z Občino Lenart.

Breda Slavinec
Orfejeva pesem pri Sveti Ani

JSKD Lenart je letos Orfejevo pesem 
priredil pri Sveti Ani. Nastopili so Jurovski 
oktet pod vodstvom Francija Divjaka, Slo-
venskogoriški glasovi pod vodstvom An-
dreja Poliča, Moški pevski zbor »Obrtnik« 
Lenart pod vodstvom Vesne Breznik, Meša-

ni pevski zbor MDI Lenart pod Vodstvom 
Vlada Maguše ter domači Cerkveno pro-
svetni mešani pevski zbor KD Sveta Ana. 
Zaradi bolezni v zboru so nekateri zbori 
morali svoj nastop odpovedati. Na regij-
sko tekmovanje je strokovna spremljevalka 

zbora Bernarda Preložnik 
Kink predlagala zbor KD 
Sveta Ana, ki ga že več kot 
tri desetletja vodi Natalija 
Šijanec. Zbrane so nago-
vorili podžupan Drago 
Ruhitel, predsednik JSKD 
Jože Križan, ki je prire-
ditev tudi povezoval, ter 
Breda Slavinec, ki že 20 let 
vodi JSKD Lenart. Soor-
ganizatorja prireditve sta 
bila Občina Sveta Ana in 
KD Sveta Ana.

SReBr
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Glasbena šola se predstavi in dan odprtih vrat
V ponedeljek, 14. maja 2018, 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 odprtih vrat v petek, 18. maja 2018, od 16. do 18. ure. 

Lahko se boste sprehodili po naši šoli ter spremljali pouk in aktivnosti,  
ki se pri nas dogajajo. Vabljeni!

Vrata v svet glasbene in plesne umetnosti vam bomo odprli. Želimo si, da bi si želeli tudi 
vstopiti. Z veseljem vas pričakujemo.

 Irena Košmerl Leš

Razstava Martine Golija v Avli Jožeta 
Hudalesa

Martina Golija je temperamentna 
ustvarjalka. Tekstil ji je bil prvotno 
najbližji material, saj je mnogo let 
na negrundirano platno naslikala 
vrsto ciklusov kompozicij, ki jih je 
poimenovala »Ples čopiča«. Mari-
ja Švajncer je ob eni njenih razstav 
zapisala: »Izvirna dela umetnice 
Martine Golija bi lahko sodila tudi 
v uporabno umetnost, vendar je 
njihova estetska in izpovedna moč 
tako velika, da ustrezneje učinkuje-
jo kot umetniški izdelki s samostoj-
no likovno govorico.« 

Za svojo likovno izražanje rada 
uporablja tudi druge materiale; pogosto je po-
slikavala stare lesene predmete, na katerih je 
ohranjala dediščino ljudske umetnosti. Opra-
vila je mnogo restavratorskih del na krajevnih 
znamenjih in kipih. V svoja dela je vključila 
tudi motive starih cimpranih in s slamo kritih 
podeželskih kmečkih hiš. Pomembno mesto 
v avtoričinem likovnem opusu je zavzela tudi 
živopisna podoba kurenta. V njenem opusu 

so številni cvetlični šopki, ki jih je avtorica 
naslikala po lastnih domišljijskih predstavah. 
Ob njenih upodobitvah srečamo tudi tihožitja 
s starinami iz črne kuhinje in pridelki z vrta.

Na aktualni razstavi najnovejših del slikar-
ke Martine Golija je viden predvsem pou-
darek na podajanju detajlov, skritih v okolju 
njenega bivanja v Zavrhu, ki je po upokojitvi 
postal njen drugi dom. K slikanju OČI v naj-

Dan odprtih vrat in Razpis za vpis v glasbeno 
šolo Lenart in Cerkvenjak za šolsko leto 2018/19

Konservatorij za glasbo in balet Ma-
ribor – podružnična glasbena in baletna 
šola Lenart z dislociranim oddelkom 
Cerkvenjak objavlja Dan odprtih vrat in 
Razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo 
v šolskem letu 2018/19. 

Ukvarjanje z glasbeno in plesno umetnostjo 
je od davnine prežeto s človekovim bivanjem. 
Glasba in ples sta prvobitna človekova izraza, 
spremljata nas ob vsakdanjem življenju kakor 
tudi ob vseh pomembnih dogodkih.

Vpliv glasbene in plesne vzgoje na celostni 
razvoj otrokove osebnosti je izjemno velik. 
Poleg razvoja glasbenih in plesnih sposob-
nosti ukvarjanje z glasbo/plesom prispeva 
k razvoju estetske, čustvene, socialne vzgo-
je. Razvija motorične spretnosti, koordina-
cijo telesa, koncentracijo. Omogoči razvoj 
ustvarjalnosti, spoznavanje kulturne razno-
likosti in je dejavnost, s katero si lepšamo in 
lajšamo življenje.

Vabimo vse starše, ki si želijo za svoje 
otroke kvalitetno glasbeno in baletno iz-
obrazbo, da jih pripeljejo na Dan odprtih 
vrat in preizkus glasbenih in plesnih spo-
sobnosti za program glasba in ples ter vpis v 
glasbeno in plesno pripravnico.

Preizkus za vpis bo v sredo, 23., in v 
torek, 29. maja 2018, od 17. do 19. ure v 
prostorih glasbene šole Lenart (Trg osvobo-
ditve 7, Lenart) in glasbene šole Cerkvenjak 
(OŠ Cerkvenjak).

V glasbeni šoli Lenart bodo potekali 
preizkusi za vpis v naslednje programe:

A . Program glasba:

Instrument: Priporočljiva 
starost:

klavir 7 - 9 let
harmonika 7- 9 let
violina 7 - 9 let
kitara 8 - 10 let
flavta 9 - 12 let
kljunasta flavta 7 - 9 let
saksofon 9 - 11 let
klarinet 9 - 11 let
trobenta 9 - 11 let
bariton 10 - 15 let
tolkala 9 - 18 let
B. Program:
Glasbena pripravnica 6 let
C. Program ples: 
Plesna pripravnica 6 - 9 let
Balet 9 - 11 let

V glasbeni šoli Cerkvenjak razpisujemo 
naslednje programe: klavir, harmonika, ki-
tara, flavta in kljunasta flavta.

Za vpis v program glasbene in plesne pri-
pravnice ni potrebno opravljati preizkusa 
glasbenih sposobnosti.

Zmenek pri Sveti Ani
Da je tovrsten dramski žanr precej redko na 

slovenskih odrih, so zadnjo soboto v februar-
ju dokazali člani Mladinske dramske skupine 
KTD Selce. V odlično izvedeni glasbeni ko-
mediji Vinka Möderndorferja, ki 
jo je za izvajalce priredila neutru-
dna in ambiciozna Karin Petko, 
ki se je preizkusila kot avtorica 
besedil pesmi, kot režiserka ter 
avtorica besedila po istoimenski 
komediji. Dodobra so nasmejali 
publiko, odlično so odpeli pesmi, 
napisane posebej za to komedijo 
s strani Karin Petko. Zelo pre-
pričljivo pa so tudi odigrali svoje 
vloge. Za drzen dramski podvig, 
ki je v Slovenskih goricah prej ve-
lika izjema kot pravilo, jim lahko 

izrečemo veliko pohvalo in zahvalo za tako 
inovativen pristop v kulturi.

SReBr, foto: arhiv KTD Selce

Za domače po domače pri Sveti Ani
Kulturno društvo Sveta Ana vabi vse, ki se veselijo lepega nedeljskega popoldneva, preže-

tega s humorjem, glasbo in dobro voljo, da se 29. aprila ob 15. uri odpravijo na prireditev 
Za domače po domače, ki ima pri Sveti Ani že dolgo glasbeno tradicijo. Nastopili bodo šte-
vilni domačini in priznani slovenski ansambli: ansambel Naveza, Vražji muzikanti, ansambel 
Brloga, Anovški fantje, Klapovühi, Slovenjegoriški muzikantje, ansambel Refren … za solze 
smeha bo poskrbela dramska sekcija kulturnega društva. Vstopnine ni!

Vljudno vabljeni!

različnejših izvirnih kompozicijah jo je spod-
budil stavek iz Orwellove knjige z naslovom 
»1984«, v kateri opisuje režim popolne nad-
vlade, z opozorilom »Veliki brat te gleda.« Ta 
grožnja se je uresničila, saj nam video kamere 

in drugi komunikacijski pripomočki sledijo 
povsod, na vsakem koraku. Prijetno vzduš-
je je na odprtju razstave z besedo in glasbo 
ustvarila Aleksandra Papež.

D. O.

Cerkveno prosvetni mešani pevski zbor KD Sveta Ana
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18. koncert Otroškega pevskega zbora 
Kamenčki

V dneh, ko se pomlad počasi, 
a neizbežno vrača v naše kraje, je 
četrtkov večer ponovno popestril 
dogodek v Domu kulture Lenart, ki 
bo še nekaj časa odmeval v ušesih in 
nam lepšal trenutke našega bivanja. 
To je bil že 18. koncert Otroškega 
pevskega zbora Kamenčki iz vrtca 
Lenart, ki ga že vrsto let vodi vzgoji-
teljica Helena Klobasa. 

Čeprav stari pregovor pravi: »Lju-
bo doma, kdor ga ima,« se ne more-
mo upreti sanjavim popotovanjem po svetu, če 
nas v to povabijo očarljivi otroški glasovi s svo-
jo pesmijo. Skupaj na planetu Zemlja živimo, 
se je med vsako predstavitvijo nove države in 
nove pesmi glasilo »vezno« besedilo. Popeljali 
so nas od Anglije preko Francije v Rusijo in na 
Japonsko, vse do Avstralije, Brazilije ter naprej 
do črne celine Afrike. Da pa je koncert še bolj 
dobil svoj čar, so bili tu še gostje večera: romska 
skupina iz Prekmurja Gitano bend, balerine iz 
vrtca Lenart ter sestra in brat Jasso Justina in 
Roko Zuanna Bokai, ki sta nam predstavila li-

berijsko pesem ob spremljavi na afriški boben 
jemba. 

Vsi smo otroci enega sveta, je bilo jasno 
sporočilo otrok ob koncu koncerta. Morda 
pa bi nam te besede morale dati kaj misliti, 
saj se mogoče premalokrat zavedamo svoje 
minljivosti na tem svetu.

Koncert pa ne bi zasijal v takšni luči, kot 
je, če ne bi Heleni ob strani stale vzgojiteljice 
vrtca Lenart – in to bodisi na odru, za odrom 
ali pa v dvorani. Vsem iz srca hvala.

Zinka Senčar

Futsal - ženske: igralke Slovenskih goric v Celju osvojile 2. naslov 
državnih prvakinj 
Pred približno 150 gledalci v Celjski športni 
dvorani Lava so dekleta KMN Slovenske go-
rice z zmago nad Celjankami (1:2) osvojile 
svoj 2. naslov državnih prvakinj v futsalu. V 
tekmi, ki je bila odlična promocija sloven-
skega ženskega futsala, so dekleta krenila 
zelo odločno. Po ukradeni žogi na naspro-
tni strani igrišča je igralke v pinki dresih v 
7. minuti srečanja v vodstvo popeljala Vanja 
Tanšek. Za novo veselje navi-
jačev Slovenskih goric, ki so 
tribuno obarvali v pinki, je v 
12. minuti po podaji vratarke 
Valentine Tuš zadela najbolj-
ša strelka in najboljša igralka 
državnega prvenstva v futsalu 
Tanja Vrabel. Branilke naslova 
so tako na odmor odšle z dve-
ma goloma prednosti (0:2)
V nadaljevanju so si igralke 
Slovenskih goric pripravile 
še nekaj priložnosti za zade-
tek, a je ostalo pri rezultatu 

iz prvega polčasa. Kazen za neizkoriščene 
priložnosti je prišla v 24. minuti, ko so do-
mačinke ob igri z vratarko v polju znižale 
rezultat na 1:2. Kljub borbeni igri Celjank 
so igralke Slovenskih goric v nadaljevanju 
ponovno prevzele nadzor v igri. Kljub no-
vim priložnostim za zadetek se rezultat do 
konca tekme ni več spremenil. 

Dejan Kramberger

NOGOMET

3. SNL – Sever: NK Ajdas Lenart z zmago nad Vidmom do pomembnih 
treh točk
Nogometaši NK Ajdas Lenart so z zmago nad 
neposrednim konkurentom za obstanek v 3. 
SNL, ŠD Videm, prišli do pomembnih treh 
točk. Hkrati so s to zmago po treh porazih 
v uvodnem delu spomladanskega dela pr-
venstva prišli tudi do prvih treh točk v tem 
delu prvenstva. Tekmo 20. kroga 3. SNL - se-
ver med Lenartom in Vidmom so sicer bolje 
pričeli gostje, ki so povedli v 15. minuti. Že 
tri minute kasneje pa je za veselje v domačem 
taboru poskrbel Blaž Simonič, ki je s svojim 
drugim zadetkom v sezoni rezultat izenačil 
na 1:1. Za zmago lenarških nogometašev je 
s strelom z bele točke v 75. minuti srečanja 
poskrbel Dejan Ploj. Lenartčani so z novi-
mi tremi točkami skočili na 10. mesto in z 

dvema tekmama manj zaostajajo za 4 točke 
za 8. Vidmom. Tako so se približali mestom, 
ki zagotavljajo obstanek med tretjeligaši. Z 
novo sezono se namreč 3. slovenska liga krči 
z dosedanjih 14 ekip na 10, tako da bo boj za 
obstanek zelo težak. 
Lestvica 3. SNL – sever po 20. krogu: 1. NK 
Dravograd Avto Grubelnik (48), 2. NK Šam-
pion (41), 3. Tehnotim Pesnica (38), 4. Zre-
če (36), 5. Dravinja (36), 6. Kety Emmi (30), 
7. Mons Claudius (25), 8. ŠD Videm (22), 9. 
NK Pohorje (19), 10. NK Ajdas Lenart (18), 
11. Fosilum Šentjur (18), 12. Korotan Preva-
lje (17), 13. S Rojko Dobrovce (16), 14. NK 
Šmarje pri Jelšah (16). 

Igralke ŽNK Cerkvenjak klonile proti Vrhniki v boju za 3. mesto
O letošnjem 3. mestu v državnem prvenstvu 
v futsalu so odločale igralke ŽNK Cerkvenjak 
in igralke Silika Nova Panorama iz Vrhnike. 
Na obeh srečanjih so slavile Vrhničanke, na 

tekmi v Benediktu je bilo 3:4, v Vrhniki pa 
5:2, kar je pomenilo, da so se tretjega mesta 
veselile igralke iz Vrhnike. 

Močno zastopstvo igralk iz Slovenskih goric na reprezentančnih pripravah 
ženske futsal reprezentance v Kidričevem
Kar šest igralk KMN Slovenske 
gorice (Tanja Vrabel, Rebeka 
Šnofl, Larisa Fras, Valentina 
Tuš, Vanja Tanšek in Tanja 
Voga) in ena igralka iz ŽNK 
Cerkvenjak (Sandra Štumber-
ger) se je minuli vikend s pre-
ostalo osmerico igralk iz ŽNK 
Celje in Siliko Nova Panorama 
Vrhnika mudilo na krajših re-
prezentančnih pripravah prve 
slovenske ženske futsal repre-
zentance. Dekleta so na čelu s 
kapetanko Tanjo Vrabel v treh 
dneh opravila 5 treningov, na 
katerih so se skušala čim bolje uigrati in se 
pripraviti na prvi reprezentančni tekmi, ki 

jih 14. in 15. maja čakata proti Slovakinjam 
v Bratislavi.

DMN LENART: o naslovu prvaka bodo odločali igralci ŠD Selce in  
ŠD Pernica
Po 21 odigranih tekmah je jasno, da bodo o 
naslovu prvaka 1. medobčinske futsal lige na 
območju Slovenskih goric odločali igralci ŠD 
Pernice in ŠD Selce, ki si s 50 točkami delijo 
trenutno 1. mesto.
Lestvica 1. MFL: 1. ŠD Pernica (50), 2. ŠD 
Selce (50), 3. Slik. Goričan Rogoznica (46), 4. 

KMN Gost. pri Antonu (38), 5. M Trgovina 
Lormanje (35), 6. KMN Vitomarci (30), 7. ŠD 
Velka (23).
Lestvica 2. MFL: 1. Agrolist (38), 2. KMN Sv. 
Trojica (34), 3. ŠD Jablance (33), 4. FC Trojica 
(28), 5. ŠD Žerjavci (27), 6. Old Boys (16). 7. 
NK Gočova (14), 8. Orfej (1)

FUTSAL

1. SFL: Dobovec povedel v finalu 1:0
Pričela se je končnica sezone 1. SFL. Medtem, 
ko si je KMN Benedikt suvereno zagotovil 
igranje med slovensko futsal elito s 7. mestom 
po rednem delu prvenstva in na povratni tek-
mi četrtfinala proti favoriziranem Dobovcu 
skorajda na kolena spravil »velikega« naspro-
tnika, so si prvoligaško vstopnico za priha-
jajočo sezono s 1. mestom v 2. SFL priborili 
futsalerji FSK Stripy in igralci ekipe Gorica 
futsal, ki so v kvalifikacijah ugnali letošnje 
novince v 1. SFL Ivančno gorico. 

Minuli petek, 20. 4.2018, je bil na sporedu 
že prvi finalni obračunmed FC Litija in FC 
Dobovec Pivovarna Kozel. V Litiji so slavili 
igralci Dobovca z rezultatom 3:6. Državni pr-
vak bo ekipa, ki bo prva osvojila 3 zmage. Za 
3. mesto letošnjega državnega prvenstva se 
merita ekipi Sevnice in FC Maribor FuterNet. 
Na prvi tekmi v Sevnici so bili boljši igralci 
Maribora (1:2), katere je v vodstvo popeljal 
trenutno eden najboljših igralcev futsala iz 
Slovenskih goric Aleš Vrabel. 

HOKEJ NA TRAVI

Hokej na travi pri Lenartu?
Hokej na travi je v Sloveniji prisoten že 
več kot 70 let. Je eden od eminentnih 
športov, saj mu pravijo tudi džentel-
menski šport oziroma šport univerz. 
Ob vaterpolu je najstarejši olimpijski 
šport in tretji najbolj gledani šport na 
olimpijskih igrah. Igrajo ga dekleta in 
fantje. Poleti se igra na prostem, v zim-
skem času pa se kot dvoranski hokej 
igra v športnih dvoranah. Spada med 
najbolj varne športe, saj direkten kon-
takt ni dovoljen. Tekma traja 60 minut 
čiste igre. Svetovne velesile so Nizo-
zemska, Nemčija, Belgija, Avstralija, 
Argentina … krog favoritov pa se iz leta v 
leto širi. Slovenija je v tretjem kakovostnem 
razredu.
Zveza za hokej na travi Slovenije si zelo želi 

popularizirati ta šport in upamo, da se bo 
tudi v Lenartu ta šport prijel in se bo obliko-
val nov klub.

Jože Črnko (041 610 745)

STRELSTVO

Medobčinska liga 2017/2018 v streljanju z zračno puško
31. 3. se je na strelišču v Trnovski vasi zaklju-
čila letošnja Medobčinska liga v streljanju s 
serijsko zračno puško, ki na območju Sloven-
skih goric poteka že od leta 2002. Ligo organi-
zira SD Trnovska vas, sodelujejo pa ŠD Selce, 
SD Vitomarci, SD Velka, SD Osek, SD Cer-
kvenjak in SD Benediški vrh. Letos je bilo 9 
kol, tekmovalo je 9 ekip in 42 posameznikov. 
Po dveh zaporednih ekipnih zmagah SD Vel-
ka v letih 2015 in 2016 in lanski zmagi SD 
Osek je letos ponovno slavila ekipa Trnovske 
vasi (Dejan Cvetko, Benjamin Kuhar, Aleš 
Štebih in Jani Čeh), ki je doživela le en poraz, 
zbrala25 točk in 4.777 zadetih krogov. Isto 
število točk so zbrali tudi strelci SD Cerkve-
njak (Branko Peklar, Gregor Šeruga, Stanko 
Vršič in Marjan Kocuvan), a le 4.714 krogov. 
Na 3. mesto se je povzpelo SD 
Velka (Mirko Tenšek, Sara Srne, 
Mario Horvat, Luka Žurman in 
Elvir Kramberger) s 23 točka-
mi. 4. so lanski zmagovalci, SD 
Osek (Franc Kurnik, Branko 
Korošak, Anton Kocbek) z 21. 
točkami in 4.753 zadetimi kro-
gi. Isto število točk je osvojilo 
SD Vitomarci, a s 4.654 krogi in 
zasedlo peto mesto. Sledijo SD 
Benediški vrhi A (17 točk), ŠD 

Selce (15), SD Benediški vrh B (13) točk in 
SD Trnovska vas B (11 točk).
Med posamezniki je po treh zaporednih zma-
gah Mirka Tenška iz SD Velka spet slavil Dejan 
Cvetko (SD Trnovska vas, 1.455 krogov). Za 
9 krogov je zaostal Franc Kurnik iz SD Osek, 
tretji je Danilo Huber (SD Benediški vrh, 1.433 
krogov). Sledijo Aleš Štebih (SD Trnovska 
vas), Sara Srne (SD Velka), Marjan Horvat (SD 
Vitomarci), Anton Kocbek (SD Osek), Stanko 
Vršič (SD Cerkvenjak), Elvir Kramberger (SD 
Velka), Gregor Šeruga (SD Cerkvenjak) in Be-
njamin Kuhar (SD Trnovska vas).
Več na www.sdtv.si in FB strani. Kontaktirate 
nas lahko tudi na: sd.trnovskavas@gmail.com.

Vodja Medobčinske lige Franci Hameršak
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Zvestoba
»Moj sosed je zelo zvest,« je Franci dejal 
kolegici.
»To pa ne bo držalo, saj ima že tretjo 
ženo,« je odvrnila kolegica.
»To je sicer res, vendar ima še vedno isto 
ljubico.«

Hitra vožnja
»Babica, zakaj tako hitro vozite,« je 
policist vprašal babico, ki jo je zaustavil 
zaradi prehitre vožnje.
»Ne sprašujte me takšnih bedarij, dokler 
še vem, kam se sploh peljem,« se je raz-
burila babica.

Zaljubljenca
»Nina, ne misli si, da si kaj posebnega, 
kar tekam za tabo,« je fant dejal dekletu, 
ki ga je osvajal. »Vedi, da vsak dan tekam 
tudi za žogo, na koncu pa jo brcnem.«
»Ti pa moraš vedeti, da se vsak dan 
zaljubim v par čevljev, na koncu pa vsi 
končajo v smeteh.«

Učiteljica
»Ata, si se kdaj zaljubil v učiteljico?
»Seveda sem se, sinko.«
»In kaj se je zgodilo potem?«
»E, moj sinko, potem me tvoja mama ni 
več pustila na roditeljske sestanke.«

Pogodba
»Pepček, zakaj boš ponavljal sedmi 
razred,« se je razburil oče, ki je bil trener 
nogometnega moštva.
»Ata, zato ker sem podaljšal pogodbo z 
razrednikom.«
»In koliko si za to dobil?«
»Ogromno. Po ure je govoril samo: 
11111111 …«

Draga
»Moja draga, ali imaš ti rada bolj pametne 
ali bolj lepe moške,« je fant vprašal 
punco.
»Nobenih. Jaz imam rada samo tebe,« je 
dahnila ona.

Ignoriranje
»Gospod profesor, na izletu na Dunaju 
me je napadla lahka ženska,« se je študent 
pritožil profesorju.
»Upam, da si jo ignoriral.«
»Se razume, trikrat.«

Pogrešani
»Bi te kdo pogrešal, če bi umrl,« je 
razočarani sodelavec povprašal svojega 
kolega.
»Seveda bi. V vseh gostilnah imam dolg.«

»V tem mandatu so se parlamentarne pre-
iskovalne komisije izkazale,« je pred dnevi 
pri malici dejal rezkar Peter. »Podrobno so 
analizirale nabavo žilnih opornic v naših 
zdravstvenih ustanovah, nastanek bančne 
luknje in potek investicije v šesti blok ter-
moelektrarne Šoštanj ter razkrile vse nepra-
vilnosti v zvezi s temi projekti.«

»Najbolj me je presenetilo, da so bile ne-
pravilnosti v vseh treh omenjenih primerih 
zelo podobne,« je Petru vskočil v besedo mi-
zar Tone. »Očitno imajo pri vseh velikih in-
vesticijah pri nas prste zraven različni lobiji 
prisklednikov, ki bi radi z nič ali malo dela 
veliko in na hitro zaslužili ter dobro živeli.«

»Različni lobisti in namišljeni 'strokov-
njaki' znajo tako spretno voditi za nos razne 
ministre, politike in visoke državne uradni-
ke, da na koncu državni organi plešejo po 
njihovih vižah,« je komentiral Peter.

»Pri delu parlamentarnih preiskovalnih 
komisij mi je bilo tokrat najbolj všeč, da so 
z imeni in priimki opozorile na odgovorne 
javne funkcionarje, ki so pri gospodarjenju z 
našim davkoplačevalskim denarjem opusti-
li dožlno skrbnost,« je dodal Tone. »Upam, 
da bo to v poduk tudi bodočim politikom, 

ministrom in drugim funkcionarjem, kako 
budno morajo skrbeti za umno gospodarje-
nje z javnimi sredstvi.«

»Hm, hm,« je z glavo odkimala šivilja 
Marica. »Zdaj pa sem zares postala zaskr-
bljena.«

»Ne sekiraj se, Marica,« sta v en glas vzkli-
knila Peter in Tone. »Saj že dolgo vemo, 
koliko smo že in bomo še morali prepla-
čati investicijo v termoelektrarno Šoštanj, 
pokritje bančne luknje in predrage nabave 
medicinske opreme. Od parlamentarnih ko-
misij smo izvedeli samo, kako in na kakšen 
način so fakini vlekli za nos naše ministre 
in politike ter se pasli na javnih sredstvih.«

»Ravno to me skrbi,« je vzkliknila Marica. 
»Če je to model, po katerem različni faki-
ni pri nas brez dela dobro živijo, potem ne 
vlečejo za nos samo naših politikov, temveč 
poskušajo žejne prepeljati čez vodo tudi nas 
tri. Zato predlagam, da mi trije ustanovimo 
preiskovalno komisijo, ki nam bo pomagala 
razjasniti, kdo vse nas v tej deželi nateguje in 
nam iz žepa na ta ali oni način krade denar.«

»Hm, hm, ideja je na mestu,« je prikimal 
Peter. Tone pa je dodal: »Skrbi me samo, da 
bo imela naša komisija preveč dela.«

Preiskovalna komisija
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

mu 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

BORILNI ŠPORTI

Lenarški rokoborci odlični na državnem prvenstvu
Rokoborski klub Lenart je v 
soboto, 7. aprila, organiziral 
državno prvenstvo za člane in 
kadete v grško-rimskem slogu. 
Državna prvaka sta postala Ti-
len Peserl v kat.130 kg in Nejc 
Špic v kat. 66 kg.
Mladi Žan Perko je osvojil dru-
go mesto v kat. 63 kg. Pri kade-
tih sta bila druga brata Tinej in 
Žan Perko v kat. 48 in 60 kg.

T. J. 

16. Karate Cup Žalec 2018 in 1. pokalna tekma Karate zveze Slovenije
24. marca se je v športni dvorani OŠ Žalec 
odvijal že 16. mednarodni Karate Cup Žalec. 
Po podatkih organizatorja se je tekmovanja 
udeležilo 329 tekmovalcev iz 40 klubov in 
dveh držav (SlO, I). Kakor lani smo tudi le-
tos Lenarčani dosegli vidne rezultate, saj so se 
prav vsi okitili z najmanj eno medaljo. 
Rezultati: 1. mesto – Gal Bauman (borbe 
malčki -30 kg); 2. mesto – Vid Zarič (kata 
ml. kadeti open) in Luka Rola (borbe malčki 
+30 kg); 3. mesto – Luka Lenart (kata malčki 
open), Nino Ornik (borbe mladinci -68 kg) 
ter kata ekipa dečki 8 - 10 let (Rola, Lenart, 
Bauman).
V soboto, 7. 4., pa se je s 1. pokalno tekmo 
KZS pričela nova sezona tekmovanj za naslov 
pokalnega prvaka Slovenije v katah in špor-
tnih borbah za vse starostne kategorije pod 
18 let. Tekmovanje je v organizaciji Društva 
za borilne veščine Piran potekalo v Špor-
tni dvorani Lucija, udeležilo pa se ga je 429 
tekmovalcev in tekmovalk iz 50 slovenskih 
karate klubov. Iz Lenarta se je na primorsko 
odpravilo 6 karateistov, ki so na tatami stopi-
li v 10 različnih kategorijah: Matija Sedonja 
(kata malčki in kumite malčki -30 kg), Gal 
Bauman (kumite dečki -35 kg), Luka Rola 
(kata dečki in kumite dečki -40 kg), Luka Le-
nart (kata dečki in kumite dečki +45 kg), Vid 
Zarič ( kata ml. kadeti in kumite ml. kadeti 
-45 kg) in Nino Ornik (kumite mladinci -68 
kg). Tokrat smo ob hudi konkurenci zasedli 
dve 5. mesti, in sicer Luka Lenart v borbah in 
Vid Zarič v katah. Slednji je v borbah osvojil 
še odlično 3.mesto. 

Borut Močnik

Novi fitnes center v Lenartu
Z aprilom je Fitnes center Dre-
am Gym Lenart odprl novo 
fitnes cono z vrhunskimi pro-
fesionalnimi napravami, kjer je 
možno trenirati 24 ur na dan 
in vse dni v tednu. Vsem obi-
skovalcem namreč želijo omo-
gočiti, da so lahko aktivni in 
da skrbijo za zdrav življenjski 
slog. Prav tako imajo veliko iz-
biro različnih skupinskih vadb, 
od vadb za otroke do vadb za 
starejše.  Nahajajo se v spodnjih 
prostorih Lesotrga, na Partizan-
ski cesti 31 v Lenartu.

A. Ž.

Lenarški karateisti ob otvoritvi tekmovanja

Luka Lenart (desno) v akciji
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Vabilo k sodelovanju na sejmu KOS 2018 
Od 25. do 27. maja 2018 se bo 

na Hipodromu Polena pri Lenartu 
odvijal že 8. Kmetijsko-obrtniški 
sejem Lenart - KOS 2018.

Ponudnike, ki bi želeli svojo po-
nudbo v okviru Ovtarjeve ponudbe 
predstaviti na letošnjem sejmu KOS Lenart, 
vabimo k sodelovanju. Tudi letos bo pouda-
rek na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. 
Ponudba iz Slovenskih goric se bo predsta-
vljala skupaj na enem mestu v pokritem pri-
reditvenem prostoru. 

Za predstavitev dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah je na voljo pokrit razstavni pro-
stor, cena najema je 50,00 EUR + DDV. Za 
rokodelce - prikaz domače obrti (osebno 
dopolnilno delo) je najem prostora brez-
plačen. Prijavite se s prijavnim obrazcem 

(dostopen na spletni strani: www.
sejem-lenart.si), ki ga izpolnjenega 
vrnete organizatorju sejma.

Sejem, na katerem se lahko pred-
stavite, bo potekal v naslednjih ter-
minih:

• petek, 25. 5. 2018, od 9. do 19. ure,
• sobota, 26. 5. 2018, od 9. do 19. ure,
• nedelja, 27. 5. 2018, od 9. do 19. ure.
Po dogovoru lahko ponudniki stojnico 

delite po dnevih, tako da je prisotnost ene-
ga ponudnika vedno zagotovljena v zgor-
njih terminih – razstavni prostor ne sme 
biti prazen.

Svojo pripravljenost sporočite do 11. 
maja 2018 na info@lasovtar.si ali 059 128 
773.

Utrinki z velikonočnega sejma

Konec marca je v Lenar-
tu na Trgu osvoboditve 
potekal že tradicionalni 

velikonočni sejem v organiza-
ciji Društva za razvoj podeželja 
Ovtar Slovenskih goric in Ra-
zvojne agencije. Obiskovalci so 
lahko ponovno okušali bogato 
ponudbo kulinaričnih dobrot in 
občudovali raznovrstne dekora-
tivne izdelke iz Slovenskih goric. 

Tudi letos je bil sejem odlična prilo-
žnost za nakup domačih dobrot, ki 
sodijo v vsako velikonočno košaro. 
Kakovostna vinska kapljica in slove-
njegoriška gibanca pa tako sodita že 
v nepogrešljivo in stalno ponudbo 
Slovenskih goric. 

Sodelovanje ponudnikov na srednjeveški tržnici

Ponudniki iz Slovenskih goric so se v 
soboto, 7. aprila, predstavljali tudi na 
srednjeveški tržnici v Lenartu, ki je bila 

organizirana v okviru prireditve Pobeg v zgo-
dovino čarovništva. 

Kljub slabšemu vremenu so obiskovalcem 
ponujali različne kulinarične dobrote in iz-
delke domače in umetnostne obrti.

Še posebej so bili zanimivi Agatini zajčki in 
Friderikove ovčke.

Upravni odbor LAS Ovtar potrdil dve operaciji

Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih 
goric je na svoji korespondenčni seji 
6. 4. 2018 potrdil operacijo sodelo-

vanja LAS »Aktivno z Dravo«. V projekt 
je aktivno vključenih 7 LAS (LAS Bogastvo 
podeželja - vodilni partner, LAS Lastovica, 
TOTI LAS, LAS Haloze, LAS UE Ormož, 
LAS Drava in LAS Ovtar Slovenskih goric), ki 
imajo pod svojim okriljem vključene še člane 
znotraj LAS, v LAS Ovtar Slovenskih goric je 
to Občina Duplek. Partnerstvo pokriva ob-
močje ob strugi reke Drave med LAS Drava 
in vse do meje z Hrvaško. Cilji operacije so: 
Izdelava idejne zasnove vstopno-izstopnih 
točk za plovbo po reki Dravi, izdelava pro-
jektne dokumentacije za vodno vlečnico čez 
reko Dravo (med Občino Starše in Občino 
Duplek), oživitev zgodovinskih, etnoloških 
in kulturnih posebnosti ob reki Dravi, iz-

vedba niza športnih aktivnosti na in ob reki 
Dravi ter nadgradnja promocijskih aktivnosti 
za vsebine na in ob reki Dravi. Operacijo je 
Razvojna agencija Slovenske gorice (vodilni 
partner LAS) prijavila na 3. javni razpis za 
podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavno-
sti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Upravni odbor je prav tako potrdil operaci-
jo Park aktivnih doživetij, ki jo je na 1. javni 
poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcij-
sko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric na 
problemskem območju (občina Pesnica), so-
financiranih iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP), vložila Ob-
čina Pesnica kot edini prijavitelj. Vloga je bila 
potrjena za sofinanciranje v višini 205.106,25 
EUR in se predloži v odobritev ARSKTRP.

Miti o lokalni, ekološki hrani

V okviru študentskega inovativnega pro-
jekta za družbeno korist - ŠIPK študentje 
različnih fakultet Univerze v Mariboru 

sodelujemo pri projektu Izboljšanje stopnje sa-
mooskrbe na območju LAS Ovtar. Seznanjamo 
se s stopnjo lokalne samooskrbe na območju, ki 
ga pokriva LAS Ovtar. 

V okviru projektnega dela z negospodar-
skim in neprofitnim sektorjem - Študentski 
inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) 
2016–2018, ki ga sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada, štu-
dentje različnih fakultet Univerze v Mariboru 
sodelujemo pri projektu »Izboljšanje stopnje 
samooskrbe na območju LAS Ovtar«. Na 
inovativen način raziskujemo stopnjo lokal-
ne samooskrbe na območju, ki ga pokriva 
LAS Ovtar. Projekt vodita izr. prof. dr. Zlatko 
Nedelko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-
poslovna fakulteta, ter dr. Milojka Fekonja, 
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. 

Stopnja samooskrbe je v Sloveniji zelo niz-
ka. Po podatkih Statističnega urada v letu 
2016 je najnižja samooskrba na področju 
sadja, in sicer je trenutno nekje 31,8 %, sadju 
sledi zelenjava z 41,7 % in krompir z 54,9 %. 

Na območju Slovenskih goric je zelo velik 
potencial za povečanje samooskrbe, kar že 
zdaj pričajo kmetije, ki ponujajo svoje doma-
če izdelke in produkte v okviru Ovtarjeve po-
nudbe (www.lasovtar.si). Izdelki in produkti, 
ki so iz lokalnega območja in povečujejo sa-
mooskrbo, so vedno bolj zaželeni med po-
pulacijo, saj se ljudje zavedajo, da je lokalna 
hrana boljša in na naše zdravje ugodneje vpli-
va kot tista, ki k nam pripotuje iz oddaljenih 
držav. Vedno bolj se zavedamo, da je to tudi 
najprimernejša prehrana za naše otroke v šo-
lah in vrtcih, s katerimi kmetije posamično 
ali organizirano z Zadrugo Dobrina ponujajo 
svoje pridelke. Tako lokalno hrano v manj-
šem delu že vključujejo v obroke otrok.

Še zmeraj pa se med potrošniki pojavljajo 
določena prepričanja o lokalni, ekološki hrani, 
zaradi katerih se mnogi ne odločijo za nakup 
lokalnih in/ali ekoloških izdelkov in pridelkov.
Mit št. 1: Ekološki kmetje škropijo 
ponoči

Kupci pogosto menijo, da se ekološka hra-
na ne škropi. Če kmetovalec kmetuje po nače-
lih ekološkega kmetijstva, lahko uporablja po 
veljavni zakonodaji dovoljena sredstva za za-
ščito rastlin (npr. pripravke na osnovi žvepla 
in bakra), ki so pa s strani kontrolnih organov 
strogo nadzorovana. Ti insekticidi in gnojila 
so sestavljena iz naravnih in organskih kom-
ponent. Eno takih škropiv je naravni Piretrin. 
Piretrin se pridobiva iz skupine več vrst cve-
tnic iz rodu krizantem, ki jih zaradi privlačnih 
cvetov gojimo tudi kot okrasno cvetje. Pripra-
vek se v obliki raztopine uporablja za škroplje-
nje poljščin in vrtnin. Upoštevati je potrebno, 
da je toksičen tudi za koristne žuželke, kot so 
čebele, zato je priporočljivo z njim škropiti 
zvečer. Ker na svetlobi hitro razpade, bomo 
najboljši učinek dosegli, ko se zmrači ali po-
noči. Takšno škropivo je tudi npr. Neemazal 

T/S. Prav tako se v korist koristnih organiz-
mov ta insekticid uporablja v večernih urah. S 
poznavanjem načina dela okoljsko odgovor-
nega kmetovanja bo tudi odločitev za lokalne 
ekološke pridelke in izdelke lažja. 
Mit št. 2: Cena je varljivo vodilo

Kadar beseda nanese na lokalno pridelano 
hrano, večina ljudi v njeno kvaliteto ne dvomi. 
Zgodba pa se začne zapletati pri primerjavi cen 
- o tem, da je lokalna hrana (pre)draga. Potro-
šniki imamo na policah vedno večjo ponudbo 
multinacionalk »na videz« enakih izdelkov, ki 
so predvsem privlačni zaradi nižjih cen.

Kot pri mnogih stvareh tudi pri hrani ceno 
določa kakovost izdelka. Pri izbiri nakupa bi se 
morali vprašati, od kod izdelek izvira, kako je 
bil pridelan, s čim škropljen in koliko kilome-
trov je prepotoval od njive do našega krožnika. 
Uvoženo sadje in zelenjavo na ogromnih plan-
tažah multinacionalk oberejo še nezrelo in 
pustijo, da »umetno dozori« z dodajanjem pe-
sticidov in z dodajanjem plinov v hladilnicah 
(npr. etilen C₂H₄). Da na naše police pride na 
izgled sveža, je obdelana s konzervansi, ki prav 
gotovo ne koristijo našemu zdravju, poleg tega 
pa je tudi manj kakovostna. Pri taki množični 
proizvodnji, ki omogoča nižje cene, bi se torej 
potrošniki morali zavedati, da najverjetne-
je kupujejo izdelke, ki so na dolgi poti lahko 
izgubili koristne vitamine in mineralne snovi, 
ki so pomembni za zdravje. Koliko torej pro-
fitiramo z nakupom izdelka, ki je na trgovski 
polici za evro cenejši od lokalnega izdelka? 

Nakup izdelka, npr. medu, ki izvira iz naše 
bližine, ima številne prednosti. Možnost ima-
mo spoznati način njegove pridelave in pre-
delave, pa tudi njegovega pridelovalca. S tem 
vzpostavljamo pomembno vez med pridelo-
valcem hrane in potrošnikom. Bližina izvora 
izdelka zagotavlja tudi svežino, ima več hra-
nilnih snovi in povzroča manj alergij. Z uži-
vanjem hrane iz naše bližine prispevamo tudi 
k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest, k 
razvoju sonaravnega kmetovanja, pa tudi k 
manjšemu onesnaževanju okolja zaradi kraj-
ših transportnih in prodajnih poti. 

Odločitev, ali izbrati med iz ponudbe tuje-
ga trgovca ali ga kupiti od lokalnega čebelar-
ja, je na koncu pač na strani vsakega posame-
znika. Vodilo za kontrolo kakovosti medu je 
lahko njegova kristalizacija, saj je značilnost 
naravnega medu, da se strdi. 

Pri odločanju, kaj dati na krožnik, nizka 
cena nikoli ne bi smela biti glavno vodilo. 
Preprostega odgovora na težavo, da je lokalno 
pridelana hrana nekoliko dražja od uvožene, 
ni. Za razumevanje včasih višje cene lokalno 
pridelane hrane je potrebno razumeti celoten 
proces pridelave in predelave izdelkov - manjši 
in razdrobljeni pridelovalci, organizacija pro-
daje na domu ali na tržnicah večjih mest, nad-
zor pridelave hrane in njene kvalitete, veliko 
ur ročnega dela, oteženi pogoji pridelave itn. 

Se nadaljuje!
Aleksandra Nikolič, študentka Fakultete za 

kmetijstvo in biosistemske vede 
Barbara Roškar, študentka Ekonomsko 

poslovne fakultete

 

Pohodniki so se okrep-
čali z domačimi dobrota-
mi, nato pa se z Ovtarjem 
odpravili na pohod in  
si na izbranih točkah 
ogledali gledališko igro, 
ki so jo pripravili člani 
Kulturnega društva Dela-
vec Lenart.

M. G.


