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Na pogajanjih o socialnem sporazumu, ki so ga social-
ni partnerji podpisali pred nedavnim, se predstavniki vlade, 
delodajalskih organizacij in sindikatov niso uspeli zediniti o 
spremembi definicije minimalne plače. Zato se razprave o de-
finiciji in višini minimalne plače nadaljujejo.

Tako je Združenje delodajalcev Slovenije konec marca v 
Ljubljani pripravilo okroglo mizo na temo »Kakšne spremem-
be minimalne plače prenese gospodarstvo?«, na katero so po-
vabili predstavnike vseh socialnih partnerjev. Vešče jo je vodil 
sekretar združenja, sicer Mariborčan Jože Smole.
Plače so preveč obremenjene z davki in prispevki

Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Milan Lukić 
je dejal, da je že zadnje povečanje minimalne plače leta 2010 
(takrat se je minimalna plača na zahtevo sindikatov povečala 
skoraj za eno četrtino) privedlo do ukinitve 17.000 delovnih 
mest. Po njegovih besedah zato pri spremembi definicije in vi-
šine minimalne plače ne bi smeli zaobiti delodajalcev.

"Upravičeno pričakujemo, da se bomo o problematiki mini-
malne plače pogovarjali in iskali rešitve na Ekonomsko-soci-
alnem svetu, saj to nenazadnje zadeva vse tri deležnike - vlado, 
sindikate in delodajalce," je povedal Lukić. Po njegovih bese-
dah delodajalci ne nasprotujejo konstruktivnim pogovorom 
in iskanju rešitev na daljši rok. Menil je tudi, da v Sloveniji 
niso previsoki neto prejemki delavcev, temveč bruto plače. 
Plače so za trenutne razmere preveč obremenjene, najbrž zato, 
ker imamo neracionalno organiziran javni sektor skoraj na 
vseh ravneh. "Ko bomo rešili ta problem, se nam ne bo treba 
pogovarjati o minimalni plači in spreminjati kriterijev, kot ne-
komu v danem trenutku paše," je dejal Lukič.
Minimalna plača ni socialni korektiv

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti Anja Kopač Mrak pa je opozorila, da mora minimalna 
plača delavcem prejemnikom zagotoviti dostojno življenje. 
Po njenih besedah so glavna težava minimalne plače in plač 
na splošno stroški dela. Zato bo vlada letos pripravila celo-
vito davčno reformo s prerazporeditvijo obstoječih davčnih 
bremen, saj je delo z davki preobremenjeno, premoženje pa 
podobremenjeno. Reforma naj bi stopila v veljavo leta 2016.

Vlada se po njenih besedah sicer zaveda pomena stroškov 
dela in bi zato pristopila k njihovemu znižanju. Letos bo zato 
pripravila celovito davčno reformo, ki bo zagotovila prerazpo-

reditev obstoječih davčnih bre-
men. Reforma naj bi v veljavo 
stopila v letu 2016. Kopač-Mra-
kova je dejala tudi, da verjame 

v socialni dialog, Zato bo storila vse, da predstavniki vlade, 
delodajalcev in sindikatov sedejo za skupno mizo v okviru 
Ekonomsko-socialnega sveta in spremembe minimalne plače 
dorečejo skupaj.

Ko je govorila o minimalni plači je Kopač-Mrakova opo-
zorila tudi na analizo Urada RS za makroekonomske analize 
in razvoj (Umar), po kateri je njena višina pomembna za no-
tranje povpraševanje in s tem za gospodarsko rast. Ne glede 
na to pa minimalne plače ni mogoče obravnavati zgolj z eko-
nomskega vidika, temveč v kontekstu minimalnih življenjskih 
stroškov. »Zgolj ekonomski pogled na minimalno plačo ni 
vzdržen,« je dejala ministrica. Na ministrstvu so naredili tudi 
analizo minimalnih plač v 12 državah. Slovenska minimalna 
plače je ena redkih, ki vključuje vse dodatke.
Dodatke morajo delavci dobiti k minimalni plači

Stališča Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki je največji 
in najmočnejši sindikat v državi, je predstavila izvršna sekre-
tarka tega sindikata magistrica Andreja Poje. Po njenih bese-
dah je delo v Sloveniji povsem razvrednoteno. Nesprejemljivo 
je, da morajo ljudje, ki delajo povprečno 174 ur na mesec, pro-
siti na Rdečem križu in na Karitas še za socialno pomoč.

Po besedah Pojetove so tudi plačne razlike v Sloveniji pre-
velike. Znan je primer podjetja, v katerem je masa denarja za 
plače petih vodilnih večja od mase plač za 115 drugih zapo-
slenih v podjetju. V Sloveniji kar dve tretjini delavcev prejema 
plače, ki so nižje od povprečne plače v državi, 50 odstotkov 
vseh zaposlenih pa prejema plačo, nižjo od 1311 evrov bruto 
oziroma 893 evrov neto.

Kot je dejala Pojetova, delavcev bruto in bruto bruto ne za-
nimata. Delavci poznajo samo neto znesek, ki ga prejmejo na 
transakcijski račun in s katerim morajo preživeti sebe in svoje 
družine.

Kot je dejala Pojetova, je osnovni problem definicija mini-
malne palače, saj se sedaj vanjo štejejo vsi dodatki, razen nad-
urnega dela. Delavci, ki prejemajo minimalno plačo, prejema-
jo enako minimalno plačo, ne glede na to, ali delajo ponoči, 
ob nedeljah in praznikih, in ne glede na to, v kakšnih pogojih 
delajo in ne glede na to, kako učinkoviti so pri delu. Sindikati 
se zavzemajo za to, da bi iz minimalne plače postopno izvzeli 
dodatke in jih delavcem izplačali k minimalni plači. Za zače-
tek sindikati predlagajo, da bi iz minimalne plače izvzeli noč-

no in nedeljsko delo, v naslednjih letih pa še druge dodatke.
Pojetova je zavrnila tudi tezo, da se je zaradi dviga minimal-

ne plače leta 2010 povečalo število brezposelnih. Po njenih be-
sedah so takrat delodajalci napovedali, da bo propadlo 74.000 
delovnih mest, dejansko pa jih je 17.000, zato pa se je število 
prejemnikov minimalne plače povečalo iz tri na 14 odstotkov.

Pojetova je odločno zavrnila tudi interpretacije, da je mini-
malna plača socialni korektiv. Po njenih besedah morajo de-
lavci zanjo ves mesec krepko delati in si jo še kako zaslužijo. 
Žal pa je naš plačni sistem takšen, da morajo nekateri deloda-
jalci delavcem dati še doplačilo, da dosežejo zakonsko določe-
no minimalno plačo v višini 790,73 evra bruto.

»Delavci od sindikatov terjajo, da se na področju definicije 
minimalne plače napravijo določene spremembe. Zavedamo 
se, da so te potrebne, najraje pa bi jih uvedli postopno v sode-
lovanju s socialnimi partnerji – tako delodajalci kot vlado, saj 
se zavedamo, da ko bodo v podjetjih izbruhnili socialni nemiri 
z nami ali pa brez nas, bo za to prepozno,« je dejala Pojetova.
Dvig minimalne plače ne sme iti na račun 
gospodarstva

V nadaljevanju okrogle mize so svoje poglede na minimal-
no plačo predstavili nekateri direktorji večjih podjetij. Direk-
tor podjetja Boxmark Leather Marjan Trobiš je opozoril na 
negativne učinke zadnjega zakona o minimalni plači iz leta 
2010, saj levji delež koristi od tega ni šel delavcem, temveč dr-
žavi v obliki davkov in prispevkov, izgubljenih pa je bilo ogro-
mno delovnih mest. Nove spremembe ne smejo iti na račun 
gospodarstva, temveč je treba razbremeniti plačni sistem.

Podpredsednik upravnega odbora družbe Varnost Maribor 
Boštjan Tancer je opozoril, da panoga zasebnega varovanja ne 
prenese dviga minimalne plače. Direktor podjetja Elektrosi-
gnal Branko Kukec se je strinjal, da vključenost dodatkov v 
minimalno plačo za prejemnike minimalne plače, ki delajo v 
različnih pogojih, ni pravična, a je po njegovih besedah ne-
pravično tudi prejemanje socialnih dodatkov za nedelo. Sam 
se zavzema za znižanje minimalne plače na 600 oziroma 650 
evrov bruto, dodatke pa bi nato plačevali posebej. Po mnenju 
direktorja podjetja Marles hiše Bogdana Božca je minimalna 
plača v Sloveniji glede na mednarodno konkurenco v lesar-
stvu že danes previsoka. Po njegovih besedah bi morala drža-
va razbremeniti stroške dela. Tudi pooblaščenec poslovodstva 
družbe Pošta Slovenije Martin Mlakar je dejal, da dejavnost 
prometa in skladiščenja ne prenese novih ukrepov v smer zvi-
ševanja minimalne plače.

T. K.

Razprave o spremembi definicije minimalne plače se nadaljujejo

Kakšna naj bo minimalna plača?
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Doslej so morali imeti vsi, ki so de-
lali v trgovini, za to delo ustrezno 
strokovno izobrazbo: za opravljanje 

dela prodajalca so morali imeti poklicno iz-
obrazbo katerekoli smeri, za opravljanje dela 
poslovodje pa srednjo izobrazbo katerekoli 
smeri. Tako je lahko bil poslovodja prodajal-
ne z oblačili tekstilni tehnik, poslovodja pro-
dajalne z električnimi aparati elektrotehnik, 
prodajalec v trgovini z vodovodnimi inšta-
lacijami vodovodni inštalater in tako naprej. 
Pred dnevi pa je vlada sprejela predlog nove-
le zakona o trgovini in ga poslala v državni 
zbor.

Vlada z zakonsko novelo predlaga deregu-
lacijo poklicev v trgovini. Če bodo poslanci 
predlagano novelo zakona o trgovini sprejeli, 
bodo lahko delali v trgovinah tudi delavke in 
delavci brez poklicne ali srednješolske izo-
brazbe. Dejansko za opravljanje dela proda-
jalca in poslovodje ne bo predpisana več no-
bena izobrazba. To delo bodo lahko opravljali 
tudi delavci z nedokončano osnovno šolo.

V vladi ocenjujejo, da bo deregulacija olaj-
šala zaposlovanje v trgovini in povečala mo-
žnosti za samozaposlitev v tej panogi, poleg 
tega pa naj bi povečala fleksibilnost delavcev 
brez poklicne izobrazbe pri iskanju dela in 
zaposlovanju.

Trgovinska zbornica Slovenije pri Go-
spodarski zbornici Slovenije predlog vlade 
podpira. Deregulacija poklicev v trgovini bi 
namreč znižala ceno dela v trgovini. Neka-
teri trgovci že napovedujejo, da bodo, če bo 
novela zakona sprejeta, zaposlovali namesto 
prodajalcev blagovne manipulante oziroma 
delavce, ki samo polnijo police v trgovinah. 

Ker za delo blagovnih manipulantov ne bo 
potrebna nobena izobrazba, bodo tudi nji-
hove plače ustrezno nižje, četudi bodo delo 
blagovnega manipulanta zaradi pomanjkanja 
drugih služb opravljali delavci s poklicno ali 
srednjo izobrazbo. Če bodo v trgovini dela-
li delavci brez poklicne izobrazbe, jim bodo 
pač lahko delodajalci izplačevali nižje plače 
kot delavcem s poklicno izobrazbo.

Domala vsi sindikati od Sindikata delavcev 
trgovine Slovenije v okviru Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije do Konfederacije sindi-
katov javnega sektorja in Konfederacije sin-
dikatov 90 ter Gorenjskih sindikatov pa pre-
dlogu vlade odločno nasprotujejo, češ da bi s 
predlagano novelo zakona o trgovini razvre-
dnotili delo v trgovini in mlade destimulirali 
za poklicno izobraževanje. Zakonski noveli 
odločno nasprotujejo tudi šolniki v poklicnih 
in srednjih šolah. 

Predlogu vlade nasprotuje tudi Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije. V tej zbor-
nici opozarjajo, da sta vlada in državni zbor 
pred leti deregulirala poklice v gostinstvu in 
turizmu, kar tej panogi ni prineslo nič dobre-
ga, samo raven storitev se je znižala, saj sedaj 
streže veliko »natakarjev«, ki nimajo nobene 
izobrazbe in ki za natakarsko delo niso pri-
merno usposobljeni in izobraženi. Zaradi 
tega se gostje, zlasti tuji turisti, vse bolj pri-
tožujejo. V obrtno podjetniški zbornici opo-
zarjajo, da se bo znižala tudi raven storitev v 
trgovinah, če bodo poslanci novelo zakona o 
trgovini sprejeli in deregulirali poklice tudi v 
tej panogi.

T. K.

Ljudje, ki so bili žrtve ali oškodovan-
ci kaznivih dejanj, so imeli doslej te-
žave s spremljanjem predkazenskega 

postopka proti domnevnim storilcem teh 
kaznivih dejanj. Od prvega aprila naprej pa 
lahko oškodovanci in žrtve kaznivih dejanj s 
pomočjo posebne spletne aplikacije, ki jim je 
na voljo na spletni strani Policije, spremljajo, 
v kateri fazi je kazenski postopek zoper osu-
mljenca in ali je zoper njega sploh bila poda-
na kazenska ovadba na tožilstvo.

Oškodovanec kaznivega dejanja samo vne-
se v zahtevana polja na spletni aplikaciji svo-
je podatke in že samodejno dobi iz uradnih 
evidenc policije obvestilo, ali je kaznivo de-
janje vneseno v sistem, ali je policija podala 
kazensko ovadbo tožilstvu in v kateri fazi je 
postopek.

Oškodovanec ali žrtev kaznivega dejanja 

mora v zahtevana polja spletne aplikacije 
vnesti ime in priimek, svoj EMŠO, elektron-
ski naslov in datum naznanila kaznivega de-
janja. Poleg tega lahko doda še neobvezne 
podatke (svoj naslov, telefonsko številko, opis 
kaznivega dejanja).

Oškodovanec dobi obvestilo o fazi, v kate-
ri je postopek, ne pa tudi osebnih podatkov 
osumljenca. Tako je možnost zlorab praktič-
no izključena. Če bo oškodovanec želel imeti 
več podatkov, bo moral zanje osebno zaprosi-
ti organ, ki vodi postopek.

Preko spletne aplikacije lahko oškodova-
nec dostopi tudi do brošure, namenjene žr-
tvam kaznivih dejanj. V njej lahko izve veliko 
o pravicah, ki jih imajo žrtve kaznivih dejanj. 
Med njimi je tudi pravica do odškodnine.

T. K.

Območja, kjer širokopasovni priključki 
niso omogočeni, oziroma območja, 
kjer novi interesenti nimajo možno-

sti pridobitve širokopasovnega priključka, 
četudi na samem območju že obstajajo posa-
mezni širokopasovni priključki, so definirana 
kot bele lise. Belih lis je v Sloveniji še kar ne-
kaj, to so ruralna območja z manj prebivalci 
in območja z razgibanim terenom. Med ob-
močja belih lis štejemo tudi nekatere kraje v 
Slovenskih goricah.

Po podatkih Digitalne agende Evropske 
komisije je bila stopnja pokritosti celotnega 
prebivalstva s širokopasovnim internetom 
konec leta 2013 89 odstotkov, pokritost na 
podeželju pa 74 odstotkov celotnega prebi-
valstva. Čeprav je pokritost dobra, pa je še 
vedno pod povprečjem Evropske unije, ki 
znaša 97 odstotkov oziroma na podeželju 
90 odstotkov pokritosti prebivalstva. Velik 
preobrat pa se je zgodil s pokritostjo z mobil-
nim omrežjem četrte generacije 4G ali LTE, 
ki se je iz 13-odstotne pokritosti konec leta 
2012 povečala na 63 odstotkov pokritosti 
celotnega prebivalstva, kar je nad evropskim 
povprečjem, ki znaša 59-odstotno pokritost. 
Pokritost v Sloveniji se je torej v slabem letu 
povečala za 46 odstotkov. Vsi našteti podatki 
so več kot odlična informacija za prebivalce, 
ki živimo v krajih, ki so definirani kot obmo-

čja belih lis.
In kakšne možnosti nam ponujajo, če ži-

vimo na takšnem območju in želimo dostop 
do interneta, ki je dovolj za mesečno uporabo 
povprečnega gospodinjstva in finančno dose-
gljiv? Izbira spodaj naštetih paketov je izbra-
na glede na mesečno porabo povprečnega 
gospodinjstva. Na teh območjih ponujajo do-
stop do širokopasovnega interneta Si.mobil, 
Tušmobil in Telekom prek mobilnega omrež-
ja, slednji pa tudi prek satelita. Pri Teleko-
mu Slovenije je preko satelita na voljo paket 
Internet 18/6 Mb/s, ki ponuja hitrost 18/6 
Mb/s z omejitvijo porabe podatkov 50 GB, 
cena je po podatkih njihove uradne strani 99 
evrov mesečno, pri tem operaterju je na voljo 
tudi paket Mobilni internet XL s hitrostjo ob 
ustrezni pokritosti 150/50 Mb/s z omejitvijo 
porabe podatkov 40 GB, po porabi se hitrost 
prenosa zniža na 128 Kbit/s. Cena paketa 
znaša 40,95 evrov mesečno. Tudi Tušmobil 
ponuja paket mobilnega interneta Mobilni 
internet XXL, ki za 29,90 evrov ponuja po-
rabo 40 GB podatkov, po porabi le-teh se hi-
trost prenosa zmanjša na 128 Kbit/s, uporaba 
interneta je omogočena le v omrežju Tušmo-
bila in ne omogoča nacionalnega gostovanja 
v omrežju Telekoma. Tudi pri Si.mobilu po-
nujajo paket mobilnega interneta Mobilni in-
ternet 45GIGA, hitrost prenosa 150/50 Mb/s, 

Žrtev ali oškodovanec kaznivega dejanja lahko postane vsakdo, ne da bi sam k temu ka-
korkoli pripomogel. Za žrtev kaznivega dejanja velja oseba, ki je zaradi kaznivega dejanja 
utrpela neposredno škodo – ali je utrpela telesne ali duševne posledice ali pa ji je bila poško-
dovana, uničena ali odvzeta njena lastnina. Kdor je utrpel zaradi kaznivega dejanja kakršno-
koli škodo, ima številne pravice v postopku zoper storilca kaznivega dejanja. Zato je prav, 
da postopek zoper storilca spremlja in uveljavi svoje pravice. Nova aplikacija na spletnem 
portalu slovenske Policije bo žrtvam kaznivih dejanj olajšala uveljavljanje pravic.

T. K.

Komentar
Kdo smo Slovenci?

Letos se spominjamo 70-letnice konca 2. 
svetovne vojne. Torej bi lahko upravičeno 
domnevali, da ni več sledu o nacizmu in fa-
šizmu. Pa žal temu ni tako. V Nemčiji, Fran-
ciji in nekaterih drugih državah, tudi pri nas, 
obstajajo neonacistične ali njim podobne 
stranke in skupine državljanov, ki na različne 
načine oživljajo ideje, ki so bile značilne za 
nacizem.

Na Slovenskem, namesto da bi bolj odloč-
no ukrepali zoper take pojave, raje sodišča 
obravnavajo novinarje, ki so pisali o neona-
cizmu pri nas.

Nekateri Slovenci radi poudarjajo, kako 
smo po tisočletnem pričakovanju končno 
dočakali samostojno državo Slovenijo. Upra-
vičeno lahko dvomimo o tem, da je res pre-
teklo tisoč let. Etnolog dr. Božidar Jezernik je 
v intervjuju o slovenski identiteti v sobotni 
prilogi Dela 7. marca 2015 odgovoril, da je 
bil Koseski prvi Slovenec, ki je leta 1844 za-
pisal ime Slovenija. Primož Trubar pa je v 
njegovem času Krajnce imenoval Slovence 
in nam dal prvi slovenski knjigi Catechismus 
in Abecedarium, ki sta bili natisnjeni na skri-
vaj leta 1550 v Tübingenu. Leta 1557 je izšel 
njegov Ta slovenski kolendar. V omenjenih 
primerih bi težko govorili o tisočletnici. Je-
zernik tudi pravi: ''Slovenci imamo sami s 
seboj velik problem zaradi tega, ker smo se 
razvijali kot narod, ki je bil ločen od države. 
Bili smo v avstrijskem cesarstvu, pa smo se 
razvijali kot narod brez svoje države, in nato 
spet v Jugoslaviji. Prej smo vedeli, da si Slove-
nec po ''krvi'', čeprav to niti malo ni bilo res. 
Zdaj pa si niti malo ne znamo odgovoriti na 
vprašanje, kdo je pravzaprav Slovenec.''

Res je tako. Nekateri nas imajo za potomce 
Slovanov, drugi za potomce Germanov, tretji 
pa menijo, da smo že od pamtiveka nekakšni 
čisti Slovenci, narod brez primesi ljudi drugih 
narodnosti, kar je seveda čista izmišljotina. 
Zato je tembolj nenavadno, da se tudi neka-

teri pripadniki novodobnega neonacizma pri 
nas sklicujejo na ''čisto slovensko raso'', kar ni 
daleč od tega, kar so počeli Nemci s svojimi 
državljani, ki so jih proglašali za prave arij-
ce, nekateri pri nas pa bi radi izumili ''prave 
Slovence'', ki jih preprosto ni. V Slovenskih 
goricah so med najbolj razširjenimi moškimi 
imeni Anton, Franc in Jožef. Ime Anton, kot 
je mogoče pebrati v knjigi Simona Lenarčiča 
Vse o imenih v Sloveniji, izhaja iz starorim-
skega rodbinskega imena Antonius, ima pa 
tudi nemške korenine. Ime Franc je nastalo 
pod vplivom nemške različice imena Franz. 
Jožef je svetniško ime in izhaja iz latinskega 
imena Joseph. V teh imenih torej ni sledu o 
slovanskih koreninah. Kaj smo torej Slovenci, 
tudi Slovenjegoričani?

Zagotovo smo zbrani iz vseh vetrov, kot 
velja še za marsikateri evropski narod. Lahko 
rečemo, da je na Slovenskem veliko imen in 
priimkov, ki imajo korenine na Nemškem.

Slovenci smo vso svojo zgodovino živeli na 
narodnostnem prepihu. Seveda moramo biti 
ponosni državljani Slovenije in kot Slovenci, 
vendar se moramo zavedati, da je Slovenija 
tudi država ljudi drugih narodnosti, ki v Slo-
veniji živijo že zelo dolgo. Tudi do teh ljudi 
moramo biti tolerantni in si ne smemo do-
mišljati, da smo Slovenci nekaj posebnega, 
nekaj, kar obstaja že stoletja, da smo nadvse 
pošteni, kot je zmotno zapisal dr. Anton Tr-
stenjak, in da nimamo genov, ki so nastali z 
mešanjem različnih ras. Smo seveda Sloven-
ci, pa tudi Evropejci, če ne še kaj drugega. 
Predvsem pa je pomembno, da ne samo to-
leriramo ljudi drugih narodnosti, ampak da 
z njimi složno živimo. Zato v naši mali deželi 
niso in ne morejo biti zaželjeni ljudje z ne-
kakšnimi neonacističnimi idejami, ki jih je 
treba v kali zatreti.

Tone Štefanec

Za enake možnosti žensk in moških

Deregulacija poklicev v trgovini buri duhove

Spletna aplikacija za žrtve ali oškodovance

Kaj storiti, če še nimate dostopa do 
fiksnega širokopasovnega interneta?

Žrtve bodo lažje uveljavile svoje pravice
Vlada je v začetku aprila dala v javno 

obravnavo »Predlog resolucije o na-
cionalnem programu za enake mo-

žnosti žensk in moških«. Gre za strateški 
dokument, ki določa cilje in ukrepe ter nosil-
ce politik za uresničevanje enakih možnosti 
žensk in moških v Sloveniji za obdobje od 
2015 do 2020.

Mednarodne raziskave kažejo, da sodi Slo-
venija med države z relativno visoko stopnjo 
enakosti med spoloma. V zadnjih letih se je 
pozornost državnih organov in civilne druž-
be za enakopravnost med spoloma močno 
povečala. Največji napredek je opazen na po-
dročju preprečevanja nasilja nad ženskami, 
na področju političnega odločanja in na po-
dročju zdravja. Po mnenju piscev resolucije 
pa bo v bodoče treba več storiti  na področju 
uravnotežene zastopanosti spolov na gospo-
darskem področju, na področju usklajevanja 
poklicnega in družinskega življenja ter na 
področju izboljšanja položaja zapostavljenih 
skupin žensk.

Novi nacionalni program določa splo-
šne prioritete za izboljšanje položaja žensk 
in moških oziroma za zagotavljanje trajno-
stnega razvoja enakosti spolov v Sloveniji na 
osmih prednostnih področjih: enaka eko-
nomska neodvisnost, usklajevanje poklicne-
ga in zasebnega oziroma družinskega življe-

nja, družba znanja brez spolnih stereotipov, 
socialna vključenost, zdravje, uravnotežena 
zastopanost žensk in moških, nasilje nad žen-
skami in enakost spolov v zunanji politiki in 
mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Sicer pa si nacionalni program prizade-
va za uresničitev naslednjih ciljev: odpraviti 
neravnovesje med spoloma ter spolno se-
gregacijo na področju zaposlovanja in od-
pravljanja brezposelnosti; izboljšati položaj 
žensk in moških na področju socialne vklju-
čenosti; odpraviti ovire za doseganje lažjega 
usklajevanja poklicnega in družinskega oz. 
zasebnega življenja; odpraviti vrzeli med 
spoloma in segregacijo v izobraževanju; od-
praviti neenakosti v znanosti in raziskovanju; 
odpraviti stereotipe v družbi, zlasti v medijih, 
kulturi ter športu; izboljšati zdravje žensk in 
moških; odpraviti ovire za doseganje uravno-
težene zastopanosti žensk in moških na raz-
ličnih področjih političnega in družbenega 
življenja; doseči ničelno strpnost do nasilja 
nad ženskami in okrepiti vključevanje vidika 
spola v slovenske razvojne, mirovne in druge 
zunanjepolitične pobude.

Javna razprava je priložnost, da o enakih 
možnostih žensk in moških spregovorijo vsi, 
ki se s to problematiko ukvarjajo, in predla-
gajo ustrezne rešitve, ukrepe in aktivnosti.

T. K.
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ki vključuje tudi nočno opcijo, le-ta uporab-
niku omogoča brezplačno uporabo mobil-
nega interneta vsak dan med polnočjo in 6. 
uro zjutraj in se porabljena kvota ne všteva 
v preneseno količino podatkov, ki znaša 45 
GB, po porabi podatkov se hitrost zmanjša 
na 64 Kbit/s. Cena paketa znaša 39,99 evrov. 
Ob pregledu paketov ugotovimo, da največ 
prenosa podatkov ob najvišjih hitrostih za 
najugodnejšo ceno dobimo, če uporabljamo 
Si.mobilov 4G/LTE.

Dobrodošla novost na trgu je tudi 
Si.mobilov produkt Domači internet, ki je 
rezultat Javne dražbe za dodelitev radijskih 
frekvenc za zagotavljanje javnih komunika-
cijskih storitev, kjer je družba pridobila fre-
kvenčni spekter s posebnimi obveznostmi 
pokrivanja belih lis. Si.mobil, d. d., se je zave-
zal, da bo do sredine leta 2017 z najsodobnej-
šo tehnologijo LTE, ki omogoča širokopasov-
ni internet, pokril 95 odstotkov prebivalcev 

Republike Slovenije. Obenem so se zavezali 
tudi, da bodo v tem obdobju širokopasovni 
internet pripeljali v najmanj 225 naselij ali 
skupin naselij na ruralnih območjih. Trenu-
tno Si.mobilov LTE/4G signal pokriva že več 
kot 78 % prebivalstva, od tega več kot 95 belih 
lis. Do konca leta 2015 pa Si.mobil načrtuje 
vsaj 85 % pokritost z LTE/4G signalom. Ze-
mljevid pokritosti s Si.mobilovim signalom 
si lahko ogledate na njihovi spletni strani. 
Možna je izbira med tremi paketi Domači 

internet, ki se razlikujejo glede 
na hitrost prenosa podatkov, 
količina prenesenih podatkov 
je neomejena, s porabljenimi 
100 GB podatkov se hitrost zni-
ža na 2/1 Mb/s, kar pa je več kot 
dovolj za normalno brskanje 
po spletu oziroma ekvivalent 
osnovni hitrosti pri fiksnem 
dostopu do širokopasovnega 
interneta preko telefonske-
ga priključka. Najnižji paket 
je Domači internet 1, hitrost 
prenosa podatkov je omejena 
na 4/2 Mb/s, cena paketa je 
konkurenčna fiksnim rešitvam 
in znaša 26,90 evrov mesečno. 
Produkt ima na območju Slo-

venskih goric velik potencial, saj je na tem 
delu veliko krajev, ki spadajo v območja belih 
lis in se po informacijah iz Si.mobila pospe-
šeno pokrivajo s tehnologijo LTE. Tako ima-
mo v informacijski dobi tudi tisti, ki na teh 
območjih živimo, racionalno in dokaj enako-
pravno možnost dostopa do širokopasovnega 
interneta.

Tamara Greifoner, foto Milan Lazarevič

Obvestilo bodočim uporabnikom 
komunalnih čistilnih naprav 

Kot upravljavci kanalizacijskih sistemov 
in čistilnih naprav v občinah Sv. Ana, 
Lenart, Cerkvenjak, Sv. Jurij v Slov.

gor., Sv. Trojica in Starše smo dolžni podati 
določena pojasnila, ki se širijo v zvezi z ra-
znimi obvestili, vezanimi na bodoče uporab-
nike malih komunalnih čistilnih naprav, ter 
istočasno podati tudi vsa druga pojasnila, ki 
se nanašajo na samo upravljanje občinskih 
kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Problematika malih komunalnih čistilnih 
naprav je vse bolj aktualna, saj smo se kot 
država zavezali, da bomo do 31. 12. 2015 za-
gotovili na stroške lastnikov objektov čiščenje 
odpadnih vod v malih komunalnih čistilnih 
napravah na obstoječih objektih, ki so na ob-
čutljivih, vplivnih območjih kopalnih voda, 
vodovarstvenih območij ter do 31. 12. 2017 
zagotovili na stroške lastnikov objektov čišče-
nje odpadnih vod v malih komunalnih čistil-
nih napravah na obstoječih objektih na osta-
lih območjih. Za izgradnjo novih objektov je 
zagotavljanje čiščenja odpadnih voda obve-
zno. Seveda vse to velja za objekte, katerih ni 
možno priključiti na javno kanalizacijo, ki je 
zaključena s komunalno čistilno napravo.

Vso to problematiko so na veliko izkoristili 
razni trgovci, ki nam ponujajo različne tipe 
malih komunalnih čistilnih naprav, od tega 
pa celo nekateri ponujajo izredno vabljiva 
financiranja s 50 % subvencioniranjem obre-
stne mere kredita. Vse to so le poteze, kako 
privabiti navadne ljudi in jih maksimalno 
izkoristiti. Tako na primer vidimo, da eno iz-
med lokalnih podjetij, ki se v nekaterih obči-
nah celo predstavlja kot njihov koncesionar, 
pa to ni, ponuja sofinanciranje že tako drage 
naprave, za ceno katere se dobita kar dve bolj 
kvalitetni napravi. Istočasno pa se ljudem po-
zabi povedati, da še zmeraj velja pravilo, da je 
na območjih, kjer ni možno zagotoviti iztoka 
iz male komunalne čistilne naprave bodisi v 
vodotok ali v ponikanje (ilovica, lapor), do-
voljena gradnja greznice brez iztoka. Tudi 
kmetje lahko svoje odpadne vode iz svojega 
objekta (hiša), predelajo v gnojni jami od 
hleva in kot takšne, pomešane z gnojevko, 
po 6 mesecih staranja odpeljejo na njive oz. 
travnike, vendar to lahko počnejo le za lastne 
potrebe in ne za sosede in podobno. Iz vsega 
tega je razvidno, da za področje Slovenskih 
goric problematika malih komunalnih čistil-

nih naprav, ni takšna, kot se pa na prvi po-
gled zdi.

Za tiste, ki se odločite, da boste financirali 
izgradnjo male komunalne čistilne naprave, 
pa je potrebno povedati naslednje; tega tr-
govci zagotovo ne povejo:

Vsaka čistilna naprava proizvaja odpadni 
mulj, to je temeljni stranski produkt pri či-
ščenju odpadne vode. Pri čistilni napravi ve-
likosti 5 ljudi, torej 5 PE, je ne glede na tehno-
logijo čiščenja odpadnega mulja za: 
Qdbl = 5 PE x 2 l/PE/d = 10 l/a = 0,01 m3/d
Biokemijska obremenitev naprave Bd = 5 PE x 0,06kgBPK = 
0,3 kgBPK5/d
Predvideni učinek naprave 94%
Dnevna razgradnja = 0,3 kgBPK5 x 0,94 = 0,28 kgBPK5/d
Količina odvišnega blata Qobl = 0,28 kgBPK5 x 0,8 = 0,22 
kgSS/d
Pri povprečni koncentraciji 2,5% = Qobl = 0,22 kgSS/d : 
25kg/m3 = 0,008 m3/d
Dnevna količina odvišnega blata Qdbl = 8 L /d
Mesečna količina odvišnega blata 30 dni x 8 L/d = 240 L

Zalogovnik za mulj oz. primarni usedalnik 
je v povprečju na napravi 5 PE velikosti 2 m3, 
ta zalogovnik je že 75 % zaseden zaradi funk-
cije predčiščenja (greznica), torej je njegova 
sposobnost še cca 0,5 m3, kar se pa izkoristi 
v cca 2 mesecih.

Torej, čistilno napravo je potrebno redno 
prazniti vsaka dva do tri mesece. V kolikor 
se to ne izvaja, se naprava nasiči z muljem, 
pride do nedelovanja učinka čiščenja, zama-
ši se povratna črpalka za mulj in velikokrat 
tudi pride do dviga difuzorja ter s tem do 
mehanskih poškodb v sami napravi. V samo 
napravo je strogo prepovedano spuščati jedke 
snovi (topila, razrečila ), ostanke hrane, ma-
ščobe, olja, higienske ženske vložke in tam-
pone, plenice, kondome ter meteorno vodo. 
Vse našteto se tudi ne sme spuščat v javno 
kanalizacijo!

Velikokrat se na tržišču pojavljajo razni iz-
vajalci, ki gradijo rastlinske čistilne naprave. 
Naj si dovolimo odkrito povedati, da te čistil-
ne naprave predstavljajo »ekološko tempira-
no bombo«. Namreč, kot že prej omenjeno, 
vsaka naprava proizvaja mulj in tudi ta ga 
proizvaja. Kot biološki nosilec v tej napravi se 
uporablja gramoz, prod in pesek, v katerem 
so korenine rastlin. Mulj, ki nastaja, se zau-
stavlja v biološkem nosilcu in kot takšnega ga 
ni možno samostojno odstraniti. Če ga želi-

mo, ga odstranimo skupaj z gramozom in pe-
skom, ker pa je v tem primeru mulj pomešan 
s kamenjem, ga je nemogoče dehidrirati in ga 
kot surovega ni možno odlagati na nobeno 
večjo čistilno napravo. Preostane nam samo, 
da zgradimo novo rastlinsko čistilno napravo 
zraven stare, stara pa bo za večno ostala kot 
pozabljena in skrita deponija mulja. Prav tako 
je potrebno omeniti, da se rastlinske čistilne 
naprave uporabljajo v svetu le za »poliranje 
vode«, torej za terciarno čiščenje že očiščene 
vode iz čistilne naprave. Nekateri trdijo, kako 
se te naprave razvijajo v Avstriji. Avstrija je 
ena izmed držav, ki ima zgrajeno po dolžini 
največje razvejano omrežje kanalizacije, ki se 

zaključuje s centralnimi čistilnimi napravami 
velikosti nad 10000 PE.

Pri nabavi čistilne naprave, se morate tudi 
prepričati, ali je material naprave obstojen. 
Pri kar nekaj napravah, in to od domačega 
proizvajalca, se pojavi težava pri praznjenju 
zalogovnika. Pritisk zemljine na stene pov-
zroči porušitev rezervoarja.

Na tržišču se še pojavlja »čudežna« napra-
va, ki deluje na rjave morske alge. Tukaj je 
potrebo omeniti, da gre za potegavščino in 
proti temu podjetju že teče kriminalistična 
preiskava, pa čeprav se je to podjetje uvrsti-
lo na seznam podjetij, ki dobavljajo ustrezne 
čistilne naprave.

Kako nabaviti malo komunalno čistilno napravo?
 - Kupec naj preveri dobavitelja na http://
www.gzs.si/zbornica_komunalnega_go-
spodarstva/Novice/ArticleId/43873/
seznam-mkcn-ki-na-dan-16-12-2014-iz-
polnjujejo-pogoje

V kolikor se MKČN nahaja na tem sezna-
mu, se postopek nabave lahko nadaljuje.

 - Od dobavitelja naj se zahteva ES-IZJAVA 
O SKLADNOSTI za MKČN, ki se bo do-
bavila. Ko je Izjava o skladnosti pridoblje-
na, se naprava lahko nabavi in tudi vgradi.

 - Izjavo o skladnosti in izpolnjeno vlogo za 
Registracijo MKČN se pošlje na sedež na-
šega podjetja. Po preverjanju vseh podat-
kov se izdela Ocena obratovanja MKČN.

Na osnovi Ocene obratovanja se zniža 
Okoljska dajatev za 90%.

Okoljska dajatev je obvezna in jo plačujejo 
vsi v vseh občinah v Sloveniji. Njen denar se 
nabira neposredno na matični občini in je na-
menjen izključno za nadaljnji razvoj kanaliza-
cijskega omrežja s ČN.

Tukaj ima sedaj lastnik MKČN dve možno-
sti. Prva možnost je ta, da za napravo skrbi 
sam in nadalje na vsaka tri leta poda na sedež 
našega podjetja vlogo za Oceno obratovanja. 
Druga možnost je, da kupec podpiše z našim 
podjetjem pogodbo o upravljanju MKČN, 
pri čemer mu za vse nadaljnje stvari ni več 
potrebno skrbeti, plačuje pa se npr. letni pa-
všalni strošek, v katerem so zajeti tudi odvozi 
mulja-praznjenje MKČN.

 Ker je pričela veljati Uredba o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpa-
dne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012, 
108/2013), v kateri v 13. členu piše, da mora 
izvajalec javne službe zagotoviti redno pra-
znjenje nepretočnih greznic ter prevzem 
blata iz pretočnih greznic in malih čistilnih 
naprav najmanj enkrat na tri leta in ker se 
je ta uredba vse do danes zaradi socialnega 
stanja prebivalcev Slovenskih goric zelo tole-
rirala, se bo, žal, tudi zaradi pritiska Okolj-
ske inšpekcije na posamezne režijske obrate 
posameznih občin uredba v tem letu morala 
začeti spoštovati in izvajati. Druge občine po 
Sloveniji jo že kar nekaj let izvajajo in ljudje 
so to dobro sprejeli. Razumeti je treba, da gre 

za kontrolirano praznjenje greznic in MKČN, 
katero se je vse do danes izvajalo tako, da so 
človeške fekalije kmetje preprosto direktno 
in nekontrolirano odvažali na travnike s ka-
terimi se je nato prehranjevala živina. O tem, 
koliko fekalij pa je poniknilo v podtalnico in 
prešlo v vodna zajetja, pa je bolje ne razmi-
šljati.

 O posameznih terminih praznjenj boste 
predčasno obveščeni iz strani režijskih obra-
tov vaših občin, detajlni termin pa se bo do-
rekel z vsakim posamezno.

V sklopu upravljanj krajevnih čistilnih 
naprav moramo seznaniti občane, da upra-
vljanje posamezne krajevne čistilne naprave 
pomeni za občana tudi strošek. Takšno upra-
vljanje zajema: stroške električne energije 
in stroške obdelave mulja ter stroške letnih 
monitoringov (meritve delovanja učinka či-
ščenja), stroške nabave biopreparatov, manjše 
servise in samo vzdrževanje objekta. Ta stro-
šek se obračuna na m3 odvedene odpadne 
vode v kanalizacijo in posledično čiščenje.

Tako na primer čistilna naprava veli-
kosti 9000 PE, katere izgradnja stane cca 
1.600.000,00 €, porabi za mesečno obratova-
nje cca 14.000,00 €.

V preteklosti se je veliko čistilnih naprav 
gradilo z »evropskimi sredstvi«, danes teh 
sredstev ni več. Ostala so le kohezijska sred-
stva za čistilne naprave nad 2000 PE, razpisa 
za njih pa še sploh ni bilo, čeprav jih je treba 
zgraditi, z upoštevanjem »podaljška dobe«, 
do 31. 12. 2017. Glede na to, da na takšnih 
napravah traja monitoring pred izdajo upo-
rabnega dovoljenja eno leto, sama naprava pa 
se gradi dobro leto, vidimo, da do tega datu-
ma čistilne naprave ne bodo zgrajene, za to 
bodo občine prisiljene graditi čistilne napra-
ve same, kot so jih že pred leti. 

 Iz vsega lahko sklepamo, čistilne naprave 
si moramo financirati sami, še dražje pa je 
njihovo upravljanje in vzdrževanje, vse z na-
menom skrbi za okolje.

V sodelovanju z  
Režijskim obratom Občine Sveta Ana

Goran Rebernik, direktor podjetja AGJ
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V občini Benedikt so člani občinskega 
sveta v drugem branju obravnavali 
in sprejeli občinski proračun za le-

tošnje leto. Občinski svetniki prihodke ob-
činskega proračuna v letu 2015 načrtujejo v 
višini 3.448.766 evrov, odhodke pa v višini 
2.962.100 evrov. Od tega bodo za investicijske 

odhodke namenili 692.786 evrov, kar je v teh 
časih, ko država občinam znižuje povprečni-
no, kar precej. »Na kratko povedano bomo v 
letošnjem letu v naši občini na investicijskem 
področju dali prednost v glavnem nadaljeva-
nju izgradnje vrtca in uredi-
tvi prometne infrastrukture 
v Benediktu,« pravi župan 
občine Benedikt Milan Gu-
mzar. 

Pogled v načrt razvojnih 
programov pokaže, da bodo 
v občini Benedikt določena 
sredstva namenili tudi za 
druge, manjše investicije. 
Za izdelavo energetske za-
snove občine bodo tako na-
menili nekaj več kot 5.000 
evrov.

Za odkup zemljišč za 
občinske ceste bodo v obči-
ni Benedikt letos imeli na voljo okoli 3.500 
evrov.

Na področju komunalne infrastrukture 
bodo največ sredstev namenili ureditvi pro-
metne infrastrukture v naselju Benedikt, ki je 
že v teku. Za ureditev infrastrukture, ki po-
vezuje naselji Sveti Trije Kralji in Štajngrova 

(razširitev ceste, ureditev pločnika in javne 
razsvetljave v skupni dolžini 493 metrov), 
bodo imeli na voljo skoraj 132 tisoč evrov.

Za kategorizacijo občinskih cest bodo na-
menili 2 tisoč evrov.

V zadnjih letih so v občini Benedikt izvedli 
nekaj zares velikih investicijskih projektov, 

ki jih občina finančno ni 
mogla pokriti v enem letu, 
pač pa za to potrebuje več 
let. Tudi izgradnje hiše člo-
vek ne poplača v enem letu. 
Zato ima občina Benedikt 
v letošnjem proračunu na 
voljo tudi sredstva za sofi-
nanciranje projekta celo-
vite oskrbe severovzhodne 
Slovenije s pitno vodo, ki je 
že končan. Prav tako bodo 
nekaj sredstev namenili še 
za nekatere druge projekte, 
ki so že končani.

Za vzdrževanje ulic bo 
v letošnjem proračunu na 
voljo dva tisoč evrov, za in-
vesticijsko vzdrževanje sta-
novanjskih objektov, ki so v 
lasti občine, pa 1.500 evrov. 

Za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 
v lasti občine, na katerih je predvidena indi-
vidualna stanovanjska gradnja (ob Vinogra-
dniški poti), bodo namenili 21 tisoč evrov.

Daleč največ sredstev, preko 307 tisoč 
evrov, pa bodo namenili iz-
gradnji vrtca Benedikt. Ob-
čina Benedikt ima namreč 
to srečo, da v njej zaradi 
umne razvojne in stano-
vanjske politike živi veliko 
mladih družin z otroci. 
Zato občina Benedikt sodi 
med tiste slovenske občine, 
ki imajo v strukturi prebi-
valstva največ otrok, kar ji 
zagotavlja perspektivo in 
razvoj. Kako lepo bi bilo, če 
bi tako velike in tudi lepe 
vrtce, kot ga gradijo v Be-
nediktu, potrebovali v vseh 

slovenskih občinah. Žal pa se prebivalstvo v 
Sloveniji v celoti že vrsto let nezadržno stara. 
Gledano s tega vidika je investicija v vrtec v 
Benediktu še toliko bolj dragocena in hvale-
vredna.

T. K.

Kljub temu da so se prihodki vseh slo-
venskih občin iz državnega proračuna 
letos zmanjšali, bodo v občini Cerkve-

njak letos uspeli modernizirati in preplastiti 
več cestnih odsekov. Po besedah župana ob-
čine Cerkvenjak Marjana Žmavca bodo tako 
modernizirali cestni odsek na cesti v Čagoni 
od Turizma Druzovič (pri kapeli) proti Cer-
kvenjaku do križišča pri kužnem znamenju. 

Prav tako bodo modernizirali odsek ceste v 
Smolincih proti Slavšini. 

V Cenkovi bodo modernizirali odsek ceste 
pri Belnovih, v Župetincih pa pri Zamudo-
vih.

Poleg tega bodo pričeli z izgradnjo in as-
faltiranjem dela pločnika ob regionalni cesti 
proti Svetemu Juriju ob Ščavnici na odseku 
od križišča pri pokopališču proti kapeli pri 
granati. Za ta projekt bo občina Cerkvenjak 
poskušala pridobiti evropska sredstva. Uredi-
tev pločnika ob tem cestnem odseku je nujna, 
saj po njem številni mladi ljudje dostopajo do 
Športno-rekreacijskega centra Cerkvenjak. 
Poleg tega vodi ob tem cestnem odseku šol-
ska pot, po kateri številni učenci hodijo v 
osnovno šolo v Cerkvenjaku. Pločnik, ki bo 
povečal varnost pešcev, med katerimi ja naj-
več mladih in otrok, bodo zgradili na desni 
strani, gledano iz Cerkvenjaka. 

Vodstvo občine se je sestalo tudi s pred-

stavniki Direkcije za ceste Republike Sloveni-
je. Pogovarjali so se o obnovi regionalne ceste 
iz Cerkvenjaka proti Svetemu Juriju ob Ščav-
nici, ki je utrpela hude poškodbe ob gradnji 
avtocestnega odseka od Maribora do Lenda-
ve. Dogovorili so se, da bo direkcija poskr-
bela za preplastitev cestišča na omenjeni ce-
sti od križišča pri pokopališču do kapele pri 
granati. Obnova bo tekla po etapah, celoten 
projekt obnove pa bo trajal dve leti.

Projektno dokumentacijo so izdelali že 
pred leti, vendar do izvedbe projekta ni pri-
šlo, ker država ni uspela zagotoviti finančnih 
sredstev.

V občini Cerkvenjak načrtujejo tudi ob-
novo cestnega odseka od regionalne ceste 
Cerkvenjak – Sveti Jurij ob ščavnici do Špor-
tno-rekreacijskega centra. Za obnovo tega 
odseka bodo poskušali pridobiti sredstva 
preko programa LAS za razvoj podeželja. 

V občini Cerkvenjak nameravajo letos as-
faltirati tudi parkirišče ob Športno-rekreacij-
skem centru. Tega parkirišča ne potrebujejo 
samo za parkiranje avtomobilov ob večjih 
športnih in drugih prireditvah v samem 
Športno rekreativnem centru Cerkvenjak, 
temveč tudi ob pripravi družabnih, turistič-
nih, sejemskih in drugih prireditev, ki so bile 
doslej v centru Cerkvenjaka na platoju pred 
osnovno šolo. Lani pa so na tem platoju zgra-

Župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc je objavil javno naznanilo o 
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje-

nega osnutka in okoljskega poročila z dodat-
kom za varovana območna za občinski pro-
storski načrt Občine Cerkvenjak. 

Dopolnjen osnutek občinskega prostorske-
ga načrta občine Cerkvenjak, ki ga je izdelal 
Urbis, bo razgrnjen v prostorih občine Cer-
kvenjak v poslovnem času občinske uprave. 
Javna razgrnitev bo trajala od 20. aprila do 
20. maja letos. Poleg tega bo gradivo v času 
javne razgrnitve vsem zainteresiranim dosto-
pno na prostorskem informacijskem sistemu 
občine, do katerega lahko vsakdo dostopi 
preko spletnega naslova www.cerkvenjak.si.

V času javne razgrnitve bo 13. maja ob 16. 

uri v Domu kulture v Cerkvenjaku tudi javna 
obravnava osnutka prostorskega načrta obči-
ne Cerkvenjak.

V času razgrnitve lahko občani in drugi za-
interesirani podajo na predpisanem obrazcu 
pripombe in predloge. Slednje pa lahko vpi-
šejo tudi v knjigo pripomb, ki bo na voljo v 
prostorih razgrnitve.

Vsi, ki imajo v zvezi s prostorskim načrtom 
občine Cerkvenjak kakršenkoli interes, ima-
jo sedaj zadnjo priložnost, da podajo svoje 
predloge ali pripombe. Po končani razgrnitvi 
bodo strokovnjaki vse pripombe in predlo-
ge še enkrat pregledali in pretehtali, nato pa 
bo občinski prostorski načrt sprejel občinski 
svet. 

T. K.

Občina Lenart je z Ministrstvom za 
kulturo v drugi polovici aprila 2014 
podpisala pogodbo za sofinancira-

nje izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del za 
sanacijo vlage v kletnih prostorih Knjižnice 
Lenart. Projektantska ocena vseh potrebnih 

del za odpravo vlage v knjižnici je znašala 
371.247,54 EUR, pri čemer se je Ministrstvo 
za kulturo na podlagi sklenjene pogodbe 
z občino Lenart zavezalo, da bo investicijo 
sofinanciralo največ v višini 70 % neto vre-
dnosti investicije, oziroma maksimalno do 
višine 201.714,86 EUR. Na podlagi sklenjene 
pogodbe z ministrstvom je občina Lenart pri-
stopila k aktivnostim za pridobitev potrebne 
projektne dokumentacije s popisi potrebnih 
del, kar je bila podlaga, da se je pristopilo k 
izbiri najugodnejšega izvajalca del.

Celotna izvedba sanacijskih del je razdelje-
na v dve fazi, po katerih bi se v prvi fazi izve-
dla vsa potrebna dela na zunanjosti objekta in 
bi objekt zaščitil pred zunanjim vdorom vod v 
objekt, v drugi fazi pa bi se izvedla vsa obno-

vitvena dela v notranjosti objekta. Na podlagi 
javnega razpisa je bil za prvo fazo sanacijskih 
del izbran najugodnejši izvajalec KUPO-
LA, d. o. o., s pogodbeno ceno 133.004,44 
EUR. Dela prve faze so se pričela izvajati v 
novembru 2014, zaključek pa se predvideva 

najkasneje s koncem 
maja 2015. Tekom iz-
vajanja del prve faze je 
bilo predvidena dela 
potrebno v določenih 
segmentih korigirati 
ali deloma spremeniti 
in dopolniti, predvsem 
se to nanaša na odvo-
dnjavanje meteornih 
vod in fekalne kanali-
zacije, dodatno pa je 
bilo potrebno podbe-
tonirati del zgradbe, 
ki v prvotni izvedbi ni 
bil podkleten (vhod v 
zgradbo). 

Dela potekajo dobro 
in pod ustreznim strokovnim nadzorom. Ob 
zaključku prve faze del pa potekajo že tudi 
aktivnosti za drugo fazo del, to je za zaključ-
na obnovitvena dela v notranjosti objekta. 
Glede na to, da bi se po končanju sanacijskih 
del kletni prostori namenili v souporabo 
socialnemu podjetništvu oziroma krožne-
mu podjetništvu, kjer bi bile zaposlene tež-
je zaposljive osebe (invalidne osebe), se bo 
ustrezno predvidelo tudi zadostno ogrevanje 
prostorov z ustrezno razsvetljavo in prezra-
čevanjem.

Druga faza del se načrtuje predvidoma v 
poletnih mesecih 2015 z zaključkom konec 
septembra ali v začetku oktobra 2015. 

Jože Dukarič

Občina Benedikt
Prednost bo imela izgradnja vrtca

Občina Cerkvenjak
Modernizirali bodo več cestnih odsekov

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega načrta občine Cerkvenjak

Zadnja priložnost za pripombe in predloge

Občina Lenart
Sanacija vlage kletnih prostorov Knjižnice 
Lenart 

Poslopje otroškega vrtca je že polepšalo podobo kraja in občine Benedikt.

dili nov vrtec, zato za prireditve na njem ni 
več dovolj prostora. Zato bodo poslej različne 
prireditve, od Antonove noči do prireditev ob 
prazniku občine, potekale na parkirišču pred 
Športno-rekreacijskim centrom. Za omenje-

ne prireditve bo nova lokacija bolj primerna, 
saj ne bodo več moteče za nikogar. Doslej so 
zlasti v poznih večernih in nočnih urah moti-
le marsikoga v središču Cerkvenjaka.

T. K.

Vabilo 
na Prvomajski pohod v Zavrh

V petek, 1. maja 2015, vas vabimo na tradicionalni pohod iz Lenarta v Zavrh. Zače-
tek pohoda bo med 9. in 10. uro na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. Pot bo 
vodila po običajni poti mimo jezera Radehova, Šetarske gmajne, mimo Oljarne Fras, 
po Gradenšaku v Zavrh, do Maistrovega razglednega stolpa. Poskrbljeno bo za ustre-
zno ponudbo domačih vin in drugih napitkov ter domačih dobrot. Veselo druženje se 
bo nadaljevalo ob glasbi narodno-zabavnega ansambla. 

Po pohodu bo na RŠC Polena prireditev ob 40. obletnici Planinskega društva Le-
nart.

Organizatorji pohoda so: Občina Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart, Planinsko 
društvo Lenart in Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Za kmetijska podjetja časi niso ro-
žnati, pa vendar kmetijsko podjetje 
ŽIPO iz Lenarta uspešno posluje. 

Predlani je podjetje, ki izhaja iz Agrokom-
binata Lenart, kupilo podjetje KGS Krajnc 
in z lansko investicijo v napredno skladišč-
no-sušilni sistem za žita in koruzo zaokro-
žilo sistem pridelave in predelave. 1. aprila 
sta jih obiskala predsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije Samo Hribar 
Milič in direktorica Zbornice kme-
tijskih in živilskih podjetij pri GZS 
Tatjana Zagorc.

Predsednik GZS Samo Hribar Mi-
lič je opozoril, da potrebujemo bolj 
ambiciozno kmetijsko politiko. Ker 
dandanes ni veliko velikih kmetijskih 
proizvodenj, so družbe, kot je Žipo, 
primeren način zagotavljanja samo-
oskrbe. Kmetijska podjetja so izre-
dno pomembna za slovensko živilsko 
industrijo, saj slovenski potrošnik 
čedalje bolj povprašuje po poreklu 
proizvodov, pa je poudarila direkto-
rica zbornice kmetijskih in živilskih 
podjetij Tatjana zagorc. Kmetijsko 
podjetje ŽIPO vztraja pri govedore-
ji in tudi pridelavi in predelavi žit in 
krmil. Na 837 hektarjih zemlje pri-
delujejo ječmen, koruzo in pšenico, a 
tudi govedoreji se ni moč odpovedati, 
v podjetju imajo 1100 govejih pitan-
cev, je ob razgovorih poudaril Mitja 
Krajnc, predstavnik lastnika KGS Krajnc. 
Direktor podjetja Milan Repič pa je podčrtal, 
da je na globalnem trgu mogoče preživeti le 
z nenehnim izobraževanjem. Obisk in po-
govore je ocenil takole: "Obisk je bil poslov-
no informativne narave in je bil planiran že 
nekaj časa. Direktorica in predsednik sta s 

svojim obiskom potrdila dobro sodelovanje 
med podjetjem in zbornico. Pobuda in želja 
po obisku je prišla s strani zbornice, da se se-
staneta z vodstvom in lastnikom podjetja. Za 
nas pa ta obisk pomeni tudi priznanje za naše 
dobro delo. Ob tem je potrebno poudariti, da 
ŽIPO Lenart, d.o.o., predstavlja enega od po-
membnih pridelovalcev hrane v slovenskem 
prostoru. Prav tako tudi, da je podjetje zdra-

vo, posluje na trdnih temeljih in investira v 
nove tehnologije in nove programe. In prav 
to slednje je bil tudi eden izmed razlogov za 
obisk, saj smo velik del pogovora namenili 
ravno razvoju in novim planom, ki jih pod-
jetje ima."

T. Z. Č., E. P.

Obisk GZS v Žipu Lenart 

Direktor družbe Žipo mag. Milan Repič, mag. Samo Hribar 
Milič, predsednik in generalni direktor GZS, direktorica 
Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS dr. Tatjana 
Zagorc in predstavnik lastnika KGS Krajnc dr. Mitja Krajnc 

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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OKOLJU PRIJAZNE CENE

          Obvestila o objavljenih javnih razpisih

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Lenart za leto 2015

Občina Lenart je 10. 4. 2015 na uradni spletni strani Občine Lenart www.lenart.si objavila 
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Lenart za leto 2015.
Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Lenart, namenjena sofinanciranju 
kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart za leto 
2015. Občina Lenart je za ta namen v proračunu namenila 15.310,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene 
prispele v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske 
in koroške regije in na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si, osebno ali s priporočeno 
pošto v glavno pisarno Občine Lenart na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 
Lenart.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na uradni spletni strani 
Občine Lenart www.lenart.si v rubriki razpisi. Dokumentacijo je mogoče dobiti tudi v glavni 
pisarni Občine Lenart.

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa  
v Občini Lenart v letu 2015

Občina Lenart je 10. 4. 2015 na uradni spletni strani Občine Lenart www.lenart.si objavila 
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lenart v letu 2015.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lenart. Za ta 
namen so zagotovljena proračunska sredstva v višini 27.560,00 eur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 8. 5. 2015, do 11. ure.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na uradni spletni strani 
Občine Lenart www.lenart.si v rubriki razpisi. Dokumentacijo je mogoče dobiti tudi v glavni 
pisarni Občine Lenart.

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel,  
kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.«

                                        Nejc Zaplotnik

PD Lenart je decembra 1974 stopilo na svojo pot.  
Čas je hitro zbežal in kar naenkrat praznujemo

40-to obletnico delovanja društva.  
Ker okrogle obletnice ne želimo praznovati sami, Vas prijazno

V A B I M O

 v petek, 1. maja 2015, ob 12. uri, na ŠRC Polena – Lenart,  
da slavnostno počastimo jubilej našega društva.

Vabilo na proslavo
Dne 8. maja 2015 ob 19. uri bo v Domu kulture 

Lenart proslava ob 70-letnici konca druge  
svetovne vojne.

Ob priložnostnem kulturnem programu bosta zbrane nagovorila 
predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Tit Turnšek in župan občine 

Lenart mag. Janez Kramberger. 
Vabljeni!
Župan občine Lenart Predsednik ZZB NOB Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med  Alojz Bezjak

Ob praznovanju jubileja PD Lenart prirejamo pohod na Zavrh
Program pohoda:

1. Ob 8. uri zbor udeležencev na RŠC Polena – Lenart (parkiranje zagotovljeno).
2. Pohodniki pri odhodu prejmejo bone za malico  po proslavi.
3. Ob 8.15 uri odhod pohodnikov pod vodstvom vodnikov PD Lenart po poti na Zavrh.
4.  Povratek z Zavrha po planinski poti (PPP) preko Strme gore na RŠC Polena.
5. Ob 12.00 uri pričetek praznovanja jubileja PD Lenart.

Občina Lenart
ZZB NOB Lenart

40 let
PD 

Lenart

V občini Sveta Ana potekajo intenzivne 
priprave na gradnjo večstanovanjske-
ga objekta. Za podrobnejše podatke o 

objektu, ki bo bistveno izboljšal stanovanjske 
možnosti v občini, smo prosili župana Silva 
Slačka.

»Občina sveta Ana je že v lanskem letu 
izvedla odkup bivšega skladišča Kmetijske 
zadruge Lenart za namen gradnje večstano-
vanjskega objekta. Sedaj smo v fazi izdelave 
projektne dokumentacije in pridobivanja 
soglasij. Planiramo, 
da do letošnje jeseni 
pridobimo ustrezno 
gradbeno dovolje-
nje za gradnjo. V 
jesenskih mesecih 
načrtujemo izvesti 
razpis za iskanje 
zainteres iranega 
zasebnega partnerja 
za sodelovanje pri 
investiciji in proti 
koncu letošnjega 
leta z izbranim par-
tnerjem podpisati 
pogodbo in pristo-
piti k gradnji objek-
ta. Gre za gradnjo 12-stanovanjskega objekta, 
etažnosti K+P+1+M z zelo solidno in kvalite-
tno gradnjo. V objektu je predvideno dvigalo, 
manjša garažna hiša za garažiranje 6-ih avto-
mobilov in 16 zunanjih pokritih parkirišč, ter 
9 odkritih parkirišč. Površine stanovanj so od 

cca 40 do cca 75 m2.«
Nov večstanovanjski objekt bo zadoščal 

najzahtevnejših gradbenim in bivalnim stan-
dardom. Župan Slaček poudarja:

»Objekt je zasnovan kot nizkoenergijski s 
popolnoma ločenimi komunalnimi priključ-
ki, ki pripadajo vsakemu stanovanju. Objekt 
je na lokaciji, ki ga krasijo krasni pogledi, 
značilni za Sv. Ano. Namen občine je zgraditi 
kvaliteten objekt, ki ga odlikuje poleg lepega 
izgleda še zelo nizki obratovalni stroški, kar 

je zelo pomembno za standard življenja ljudi 
s povprečnimi osebnimi prejemki. Celotna 
gradnja se mora izvesti seveda tudi po zelo 
konkurenčnih cenah, ki je dostopna pred-
vsem mlajšim družinam.« 

E. P.

Občina Sveta Ana bo v teh dnevih v 
Aninih novicah objavila javni razpis 
za sofinanciranje izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav. Vse zainteresi-
rane občane želimo obvestiti, da bo občina 
pozvala vse ponudnike malih komunalnih 
čistilnih naprav, ki imajo ustrezne certifika-
te, da podajo svoje ponudbe za različne tipe 

in velikosti čistilnih naprav. Menimo, da bi s 
takšno skupno ponudbo lahko dosegli nižjo 
nabavno ceno. Naročniki pa se bodo lahko 
sami odločili, katero napravo bodo kupili.

Več o malih čistilnih napravah preberite v 
Obvestilu bodočim uporabnikom komu-
nalnih čistilnih naprav na strani 3. 

Viktor Kapl

Občina Sveta Ana
Gradnja 12-stanovanjskega objekta

Napoved javnega razpisa za male 
komunalne čistilne naprave
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Program prireditev ob 9. prazniku 
Občine Sveta Trojica  
v Slovenskih goricah

22. maj 2015, petek
16.30 PRIJATELJSKA TEKMA (osnovnošolska mladina KMN Sv. Trojica)
17.30 EKSHIBICIJSKA TEKMA
18.00 NOGOMETNI TURNIR MED ZASELKI - nogometno igrišče pri OŠ (KMN Sv. Trojica) 

23. maj 2015, sobota
 8.00 RIBIŠKI TURNIR PO ZASELKIH – na kmetiji Postružnik v Zg. Porčiču (ŠD Porčič)
 9.00 KOLESARJENJE PO POTEH OBČINE – zbor pri igrišču OŠ (kolesarjenje na lastno 

odgovornost) 
 9.00 TURNIR V BALINANJU (mešane ekipe po zaselkih 3+1) - na kmetiji Postružnik v Zg. 

Porčiču (ŠD Porčič), tudi v primeru dežja.
12.00 ODBOJKA NA MIVKI – Športno rekreacijski center Na griču (ŠD Adrenalin)
12.00 OTROŠKI TURNIR V TENISU – Športno rekreacijski center Na griču (Gostinstvo in 

turizem Na griču) 
13.00 TURNIR V TENISU – Športno rekreacijski center Na griču (Gostinstvo in turizem Na 

griču) 
18.00 LAN PARTY - Gasilski dom Sv. Trojica – MihaeŠkrlec l in Miha Prebevšek 

24. maj 2015, nedelja
14.00 TEKMOVANJE V KOŠNJI – v bližini Gasilskega doma Osek (PGD Osek) 
17.00 TEK OKROG TROJIŠKEGA JEZERA – zbor pri »brunarici« ob jezeru (ŠD Sv. Trojica) 

25. maj 2015, ponedeljek 
17.00 OSNOVNA ŠOLA SE PREDSTAVI Športna dvorana Sv. Trojica (OŠ in vrtec Sv. Trojica) 

26. maj 2015, torek
17.00 DAN ODPRTE KLETI IN RAZGLASITEV PROTOKOLARNEGA VINA – pri družini 

Alojza Novaka v Zg. Porčiču (Društvo vinogradnikov Sv. Trojica)

28. maj 2015, četrtek
19.30 LITERARNI VEČER OB 200-LETNICI OROSLAVA CAFA IN PREDSTAVITEV 

DRUGE – DOPOLNJENE IZDAJE TROJIŠKE KRONIKE v Kulturnem dom Sveta 
Trojica - JSKD Lenart,Knjižnica Lenart, Zveza kulturnih društev Slovenskih goric, KD 
Ernest Golob – Peter Sveta Trojica, Občina Sveta Trojica)

29. maj 2015, petek
17.30 SLAVNOSTNA SEJA OB 140-LETNICI PGD SV. TROJICA – Kulturni dom – PGD Sv. 

Trojica
19.00 OSREDNJA PROSLAVA OB 9. OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELITVIJO 

PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH – 
Kulturni dom Sveta Trojica (Občina Sv. Trojica)

30. maj 2015, sobota
 7.00–14.00 REGIJSKO PREVERJANJE EKIP CZ VZHODNJA ŠTAJERSKA - URSZR , 15  

RAZGLASITEV REZULTATOV 
15.30 GASILSKA PARADA – PGD Sv. Trojica
16.00 OSREDNJA SLOVESNOST OB 140–LETNICI PGD SV. TROJICA 60 LET GZ 

LENART– na šolskem igrišču – PGD Sv. Trojica
18.00 »OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI« (vleka vrvi) - na šolskem igrišču (Turistično društvo Sv. 

Trojica)
20.00 TROJIŠKI VEČER – Veselica z ansamblom SPEV, PREDAJA INVALIDSKEGA VOZILA 

MAKSU ZORČIČU ter podelitev pokalov, – Prireditveni šotor na šolskem igrišču – 
(Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah in PGD Sv. Trojica) 

31. maj 2015, nedelja
8.00–12.00 

KVATERNA NEDELJA – PRAZNIK SVETE TROJICE – kramarski sejem ali »žegnanje« v 
trgu Sv. Trojice
SLOVESNA MAŠA (ob 10. uri) – v cerkvi Sv. Trojice (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 
RAZSTAVA ROČNIH DEL, VEZENJA IN KVAČKANJA – v samostanu Sv. trojice 
(Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica, skupina SVETLICE)
PRIKAZ STARIH ROKODELSKIH DEL IN IZDELKOV (Pod mentorstvom g. Vajngerla, 
si lahko sami naredite izdelek s svojim materialom) - Ivan Vajngerl 
DAN ODPRTIH VRAT GALERIJE DANI - GALERIJA UMETNIKA DANIJELA 
VREČIČA – Trojiški trg 5
NASTOP SLOVENSKOGORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA na trgu Sv. Trojice v 
Slovenskih goricah (KD Mol Lenart in mažoretke – Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart) 

1. junij 2015 (ponedeljek)
15.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV – Gostilna pri Sv. Trojici (KORK Sv. Trojica)

6. junij 2015 (sobota)
  9.00 TRADICIONALNI POHOD PO TROJIŠKI POHODNI POTI - zbor pri igrišču OŠ (PD 

Hakl)

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

Na območju občine Sveta Trojica so 
policisti lani obravnavali več kazni-
vih dejanj kot leto poprej, ugodno 

pa je, da je je povečala njihova preiskanost. 
To izhaja iz poročila o varnostnih razmerah 
na območju občine Sveta Trojica, ki so ga na 
svoji seji v marcu obravnavali člani občinske-
ga sveta. Poročilo je pripravil policist Danilo 
Juršnik, občinskemu svetu pa ga je posredo-
val komandir policijske postaje v Lenartu po-
licijski inšpektor Srečko Artenjak. 

Lani so policisti na območju občine Sveta 
Trojica zaznali in obravnavali 31 kaznivih 
dejanj, kar je 12 več kot leto 2013. Njihova 
preiskanost pa se je iz 31 odstotkov dvignila 
na 47 odstotkov. Največ kaznivih dejanj so 
zabeležili na področju splošne kriminalitete. 
Kaznivih dejanj zoper premoženje je bilo 21, 
do tega 9 tatvin in 5 velikih tatvin oziroma 
vlomov.

Kljub številnim preventivnim ak-
tivnostim za preprečevanje nasilja v 
družini se policisti še vedno srečujejo 
s tovrstnim nasiljem. Lani so obrav-
navali tri kazniva dejanja nasilja v 
družini, kdo ve koliko pa jih je ostalo 
neprijavljenih. Policisti namreč ugo-
tavljajo, da žrtve nasilja marsikdaj ne 
prijavijo, ker jih je strah, da bi se jim 
storilec maščeval. Izkušnje kažejo, da 
marsikdaj nasilju v družini botruje 
tudi alkohol.

Kazniva dejanja, ki so jih lani v ob-
čini Sveta Trojica obravnavali polici-
sti, so bila razpršena po njenem celo-
tnem območju. Zanimivo pa je, da jih 
je bilo največ storjenih v ponedeljek in 
torek. 

Policisti so lani na območju občine 
obravnavali tudi šest primerov kršitve 
predpisov, kar je enako kot leto po-
prej. V petih primerih so ukrepali za 
zagotovitev javnega reda in miru, en-
krat pa zaradi kršitev določil o orožju.

Na območju občine Sveta Trojica 
so policisti lani obravnavali 22 pro-

metnih nesreč oziroma štiri več kot leta 2013 
– na srečo se nobena ni končala s smrtnim 
izidom. V desetih prometnih nesrečah pa je 
bilo 18 ljudi lažje telesno poškodovanih. Pet 
prometnih nesreč so policisti obravnavali na 
avtocestnem odseku. Čeprav policisti stanje 
prometne varnosti ocenjujejo kot ugodno, 
bodo v letošnjem letu okrepili nadzor na 
prometom na regionalnih cestah Senarska–
Gočova ter Zgornja Senarska–Cerkvenjak, 
saj so lani samo na teh cestah zabeležili 11 
prometnih nesreč. Ugoden je tudi podatek, 
da pri teh in drugih obravnavanih prometnih 
nesrečah policisti niso zaznali prisotnosti al-
kohola pri povzročiteljih.

Poleg vsega omenjenega so lani policisti 
na območju občine Sveta Trojica obravnavali 
tudi tri samomore in dva požara.

T. K.

V Jurovskem Dolu ustanovljena civilna iniciativa s pomisleki nad 
kanalščino

Na občino Sveti Jurij v Slov. gor. je prispel 
dopis o ustanovitvi 7-članskega odbora civil-
ne iniciative, ki je 8. 4. 2015 dostavil podpise 
dela gospodinjstev, ki so priključena na cen-
tralno čistilno napravo v Jurovskem Dolu. 

Torej v delu naselja, kjer se je s 1. 2. 2015 
pričelo zaračunavati stroške za kanalščino oz. 
stroške odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode. 

Občinska uprava občine Sv. Jurij v Slov. gor. gospodinjstvom ni 
zaračunavala priključnine na čistilno napravo

Na občinski upravi občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. poudarjajo, da slovenska zakonodaja 
narekuje, da morajo biti s 1. 1. 2015 gospo-
dinjstva v strnjenih naseljih priključena na 
čistilne naprave. Zaradi tega je občina že v 
preteklem letu sprejela odlok o načinu opra-
vljanja lokalne gospodarske službe odva-
janja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v občini. Izračuni odvajanja 
in čiščenja so dobljeni na podlagi dejanskih 
stroškov, ki nastajajo z delovanjem čistilne 
naprave. Župan občine Peter Škrlec zagota-
vlja, da je občinska uprava pri izračunu vi-
šine kanalščine naredila prav vse, da bi bile 
položnice za gospodinjstva čim nižje. Res da 

je cena odvajanja in čiščenja odpadne vode 
nekoliko višja kot v nekaterih okoliških ob-
činah, kar je predvsem posledica manjšega 
števila priključkov na to čistilno napravo. 
A ob tem je pomemben podatek, da občina 
gospodinjstvom ni zaračunavala priključni-
ne na omrežje. Na ta način so gospodinjstva 
privarčevala do 1.500 €, kolikor sicer v pov-
prečju znaša višina priključnine na tovrstna 
omrežja s čistilnimi napravami. V mesecu 
maju bo omenjena problematika obravnava-
na na občinski seji, prav tako pa se bo župan 
Peter Škrlec skupaj z občinskimi svetniki se-
stal z odborniki civilne iniciative na poseb-
nem sestanku. 

Slavnostni govornik na osrednji proslavi ob 9. občinskem prazniku bo 
poslanec Državnega zbora RS Janez Janša

V petek, 24. 4. 2015, bo v kulturnem domu 
v Jurovskem Dolu eden izmed vrhuncev pra-
znovanj v času Jurjevih dnevov 2015. Ob 19. 
uri se bo s namreč pričela osrednja proslava 
ob 9. občinskem prazniku. Slavnostni govor-
nik na občinski proslavi bo poslanec Držav-
nega zbora RS Janez Janša. Zbrano množico, 

ki bo ponovna priča tudi bogatemu kultur-
nemu programu, pa bo nagovoril tudi do-
mači župan Peter Škrlec. Prav tako bodo na 
proslavi podeljena priznanja Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah zaslužnim posameznikom in 
društvu. 

Preiskanost kaznivih dejanj se je povečalaObčina Sveta Trojica

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Pomisleki zaradi kanalščine
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Pomlad pri Izobraževalnem centru

Teden vseživljenjskega učenja
Z dejavnostmi v Tednu vseživljenjskega učenja prispevamo k udejanjanju slogana 

»Slovenija, učeča se dežela«, zato vas vabimo, da se nam pridružite:
•	 v ponedeljek, 18. maja, ob 9. uri - Preventivne zdravstvene meritve,
•	 v sredo, 20. maja, ob 18. uri – Predavanje z Gregorjem Obronkom. Terapevt Maha-

riši Ajurvede bo z nami delil svoje znanje, 
•	 v četrtek, 21. maja ob 9. uri – Wie bitte? Nichts verstehen! Naučili se bomo uporab-

ne fraze, ki jih potrebujemo pri vsakdanjem razumevanju.
Vse prireditve TVU so za udeležence brezplačne in se odvijajo v učilnici Izobraževal-

nega centra, Nikova 9, Lenart.
Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, Le-

nart ali po telefonu 02/ 720 78 88. Vabimo vas, da se nam pridružite.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Pripravili smo II. razstavo ročnih del študijskih skupin Ročne spretnosti.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Cena odvoza komunalnih odpadkov ostaja enaka, seznanitev s poročili
Jurovski občinski svet je v četrtek, 9. 4. 

2015, zasedal na 6. redni seji in obravnaval 
kar  petnajst točk dnev-
nega reda. Svetniki so 
potrdili predlagano 
ceno odvoza komunal-
nih odpadkov, ki osta-
ja enaka kot preteklo 
leto. Prav tako ostaja 
enako število odvozov 
odpadkov. Seznanili so 
se tudi s poročili o delu 
Medobčinskega in-
špektorata in redarstva 
Maribor v letu 2014 in 
o varnostni situaciji v 
občini. Ugotovljeno 
je bilo, da se stanje v 
občni glede ravnanja z odpadki izboljšuje. Po 
mnenju medobčinskega inšpektorata pa bo 
potrebno veliko pozornosti posvetit odvaja-

nju odpadnih voda do leta 2017 glede izgra-
dnje malih čistilnih naprav na območjih, kjer 

gradnja kanalizacije ni dovoljena. Prav tako 
je bila pozitivno ocenjena varnostna situacija 
v občini. 

Sprejet zaključni račun
Občinski svet je sprejel zaključni račun 

proračuna občine za leto 2014. Realizacija 
prihodkov je bila 2.100.066 €,  kar pomeni 
88 % realizacijo veljavnega proračuna. Na 
odhodkovni strani pa 84 % realizacija oz. 
1.719.329 €. V letu 2014 je bil tako dokončno 

odplačan kredit za obnovo Kulturnega doma 
v Jurovskem Dolu. Poleg vseh z zakonom 
določenih nalog  je med večje investicije v 
minulem letu sodila energetska sanacija OŠ J. 
Hudalesa Jurovski Dol s telovadnico. 

Rebalans proračuna za leto 2015 
Občinski svetniki so tudi sprejeli rebalans 

proračuna občine za leto 2015. Slednjega so 
sprejeli zaradi uvrstitve sredstev državnega 
proračuna za sofinanciranje investicij občin v 
proračun občine. Tako so se za potrebe pri-
jave na razpis za ta sredstva na odhodkovni 
strani na proračunski postavki »Rekonstruk-
cija ceste JP 703 321 proti pokopališču s par-
kirišči«, v skladu s sprejetim DIIP-om, do-

datno zagotovila proračunska sredstva. Prav 
tako pa se je na podlagi sprejete povprečnine 
in podatkov Ministrstva za finance o primer-
ni porabi, dohodnini in finančni izravnavi 
z rebalansom proračuna znižala višina pri-
hodkov iz glavarine. S sprejetim rebalansom 
proračuna za leto 2015 se višina načrtovanih 
prihodkov poveča za 2,81 %, odhodki pa v 
višini 4,72  %.

Občinski svetniki so podali še soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini 
na domu«, ki ostaja enaka kot v preteklih letih, in sicer 2,81 EUR na efektivno uro. Sprejeli so 
tudi sklep, ki določa Kulturni dom Jurovski Dol kot javno infrastrukturo na področju kulture. 
Sprejeli so še sklep o podelitvi priznanj občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bodo zaslužnim posa-
meznikom in društvu podeljena na osrednji občinski proslavi 24. 4. 2015. 

V zaključku seje je župan Peter Škrlec prisotne seznanil z dopisom t.i. civilne iniciative prebi-
valcev naselja Jurovski Dol, ki so podali pripombe za zaračunavanje odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav. Občinski svet 
je zavzel stališče, da se omenjena problematika uvrsti na dnevni red naslednje seje občinskega 
sveta, predvidoma v mesecu maju.

V soboto, 11. 4. 2015, 
se je v občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah 

na devetih zbirnih točkah 
zbralo okrog devetdeset 
okoljsko ozaveščenih ob-
čanov, ki so v približno 
štirih urah naravo olajšali 
za skorajda tono odpadkov. 
Za tradicionalno malico po 
končani akciji so tudi to-
krat poskrbeli lovci Lovske 
družine Sv. Jurij. v Slov. go-
ricah.

Uvod v letošnje Jurjeve dneve je bilo že 
26. srečanje gasilcev in lovcev občine 
Sv. Jurij v Slov. gor. Ob tej priložno-

sti je LD Sv. Jurij tudi uradno odprla lovsko 
strelišče pri lovskem domu za zračno puško, 
kratkocevno orožje ter malokalibrsko puško.

V tradicionalnem športno-zabavnem sre-
čanju med lovci in gasilci so se tekmovalci 
pomerili v sedmih disciplinah (streljanje z 
MK puško, vlečenje vrvi, brentača, šah, kar-

tanje, pikado in namizni nogomet). Čeprav 
je na prvem mestu zabava in druženje, si vsi 
tekmovalci prizadevajo biti čim boljši in tako 
svoji ekipi prinesti zmago. Po dolgih letih ga-
silske »prevlade« so letos slavili lovci. Tekmo-
vanju je sledilo prijateljsko vzdušje med zbra-
nimi ob tradicionalnem srnjakovem golažu 
in domači kapljici. 

Več o srečanju v naslednji številki.
Dejan Kramberger

S 6. redne seje občinskega sveta občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah

V Čistilni akciji 90 prostovoljcev nabralo 
tono odpadkov

Ob 26. srečanju gasilcev in lovcev 
otvoritev lovskega strelišča

Foto: M. Krautič

Zaključek čistilne akcije

ZNANJE ZA RAZVOJ

Pa smo jo le dočakali! Točno takšno, 
kot smo si jo zamišljali v zimskih me-
secih. Sončni žarki nas iz dneva v dan 

bolj razvajajo, narava nas navdušuje s svojo 
čudovitostjo in našim bujnim idejam ni vi-
deti konca. Bo že držala misel Toneta Pavčka: 
»Nekaj je v zraku.« Kajne?!

Za to pomlad smo si študenti zamislili ra-
znovrstne aktivnosti, v katerih je in bo vsak 
našel nekaj za sebe ali vsaj prebudil tisti del-
ček v sebi, ki še spi po dolgi zimi.

Prvi projekt te pomladi je bila delavnica 
Adobe photoshop, kjer so lahko naši člani ali 
simpatizerji pridobili znanje o računalniški 
obdelavi fotografij, ustvarjanju zanimivih in 
kreativnih idej, grafik in seveda o fotomon-
taži. Zavedamo se, da je dobro poznavanje in 
uporaba računalniških programov v tem času 
izrednega pomena.

 Pravijo, da je smeh pol zdravja, zato smo 
organizirali vikend smeha. Tako smo 10. 4. 
organizirali ogled predstave gledališke sku-
pine iz Cerkvenjaka z na-
slovom Amlet od Antuja. 
Že čez dva dni pa smo si 
v Domu kulture Lenart 
ogledali predstavo Tadeja 
Toša in Klemna Slakonja 
z naslovom TAK SI. Za vse 
ljubitelje filmske umetnosti 
pa smo 11. 4. organizirali 
ogled filma Hitri in drzni v 
Cineplexxu v Mariboru. 

Udeležili smo se krvoda-
jalske akcije pod naslovom 
Častim pol litra, ki jo orga-
nizira Študentska organi-
zacija Slovenije in poteka 
v več krajih po Sloveniji 
med 13. in 17. aprilom. Z 
veseljem smo del te lepe 
zgodbe, katere konec se bo zagotovo končal 
srečno.

Po tako humanitarnem udejstvovanju smo 
si zaslužili nagrado. Zato smo 18. 4. organizi-
rali zabavo v Gostišču pri Antonu. Za dobro 
glasbo je poskrbela simpatična Nina Pušlar. 
Ob dobrih ritmih in super družbi smo preži-
veli še eno nepozabno noč.

Maj bo predvsem športno obarvan. Udele-
žili se bomo kar dveh maratonov, in sicer Ma-
ratona treh src, ki bo 16. 5. v Radencih, tekli 

bomo tudi za tiste, ki sami ne morejo – osebe 
s posebnimi potrebami (dogodek se imenuje 
Wings for life world run in ga po vsem sve-
tu organizira Red Bull). Na svoj račun boste 
prišli tudi vsi ljubitelji čolnov, saj bomo or-
ganizirali tečaj za voditelja čolna, udeležili se 
bomo tudi največjega študentskega projekta 
ŠKIS-ova tržnica, kjer se lahko predstavimo 
klubi širši javnosti ter še mnogo, mnogo dru-
gega. Spremljajte nas na facebooku ali na naši 
spletni strani.

Vsem našim članom pa še vedno ponuja-
mo veliko drugih popustov, in sicer članski 
popust v vrednosti 25 % na vso dodatno 
opremo v Simobil Halo centru Lenart, kopa-
nje po ceni 4 € v Termah Radenci, kopanje po 
ceni 8 € v Termah Ptuj in brezplačno član-
stvo v Knjižnici Lenart. Ponujamo cenejše 
mesečne karte za obisk plesnih tečajev, fitne-
sa in vodene vadbe, ki jih organizira Plesna 
dimenzija v Lenartu. Vsem našim članom 
ponujamo cenejše mesečne individualne vaje 

za učenje igranja na različne instrumente in 
učenje solo petja v Muziklubu in 15 % popust 
na vse storitve v Wellness centru Saviva. Vse 
dodatne informacije lahko najdete na naši 
facebook strani (Študentski klub Slovenskih 
goric-ŠKSG), na naši spletni strani: www.
sksg.org ali nas obiščete v času uradnih urah, 
ki potekajo v naših prostorih na Trgu osvo-
boditve 9 v Lenartu.

Tina Rajh

Študenti se veselimo pomladi

Pripravljeno za otvoritev
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V petek, 20. marca 2015, smo se še žive-
či člani Društva izgnancev Slovenije 
1941-1945, Krajevne organizacije 

Lenart, zbrali v lokalu našega pokojnega čla-
na Žekša v Zg. Žerjavcih na rednem letnem 
občnem zboru. Od vabljenih gostov se je od-
zval le član izvršnega odbora DIS-Ljubljana 
Alojz Rupar.

Predsednik društva je podal obširno po-
ročilo o opravljenem delu v preteklem letu. 
Ugotavljamo, da so naša srečanja vse redkej-
ša, saj se članstvo stara. Ob obiskih posame-
znih članov na domu ugotavljamo, da so bol-
ni, osamljeni in le s težavo prenašajo težave, 
ki so tudi posledica trpljenja v njihovi mla-
dosti, ko so bili še kot otroci izgnani iz toplih 
ognjišč v trpljenje v tujino. Na pokopališču 
pri Lenartu skrbimo za spominsko obeležje 
39 umrlim v izgnanstvu. Ti so umrli zaradi 
genocidne politike nad slovenskim prebival-

stvom v letih 1941- 1945.
Ker letos mineva 70 let zmage nad fašiz-

mom in nacizmom ter vrnitve izgnancev v 
domovino, prireja DIS Ljubljana osrednjo 
prireditev, ki bo 6. junija 2015 v Hali Tivoli v 
Ljubljani. Člani našega društva bi se priredi-
tve želeli udeležiti, če nam bodo zagotovljena 
finančna sredstva.

V preteklem letu progra-
ma dela nismo popolnoma 
realizirali, saj nismo imeli 
dovolj finančnih sredstev. 
V finančnem načrtu smo 
planirali prihodek dotacij 
vseh 6 občin UE Lenart v 
znesku 800,00 EU. V lan-
skem letu kar 4 občine niso 
objavile razpisa za sofinan-
ciranje programov društev 
zaradi pomanjkanja fi-
nančnih sredstev, tako jih 
tudi mi nismo dobili. Svetli 
izjemi sta bili le občina Sve-
ti Jurij v Slov. gor. in občina 
Sveta Trojica. Predsednik 
društva se v imenu vseh 

članov javno zahvaljuje za nakazana sredstva 
obema občinama in njunima županoma, go-
spodu Škrlecu in gospodu Frasu. Ta skromna 
sredstva nam nikakor niso zadoščala. Na po-
moč nam je priskočila TBP Lenart. Zato se 
tudi njim in direktorju iskreno zahvaljujemo.

Delo občnega zbora je predsednik zaklju-
čil z željo, da bi se vsi dobro počutili in ostali 
zdravi do naslednjega srečanja. 

Ivan Godec

V krajevnih orga-
nizacijah ZB za 
vrednote NOB 

Lenart (občine Lenart, 
Sveti Jurij, Sveta Ana 
in Benedikt) smo imeli 
občni zbor 26. marca. 
Prav tako tudi v kra-
jevni organizaciji ZB 
Voličina (Sveta Trojica 
in Voličina) 27. 3. 2014. 
Na občnih zborih smo 
razpravljali o poročilih 
predsednika in tajni-
ka ter blagajnika. Prav 
tako smo obravnavali 
poročilo predsednika, 
tajnika in zaključni ra-
čun združenja ZB občinske organizacije Le-

nart, ki je imela občni zbor 16. 4. 2015. Na 
občnih zborih krajevnih organizacij smo iz-

Lansko deževje in 
hudourniki so 
uničili edini mo-

stiček, ki je čez potok 
povezoval Grabe v ob-
čini Apače in Rožen-
grunt v občini Sveta 
Ana, tako da so goz-
darji imeli veliko težav 
s spravilom lesa v doli-
no, s težavami pa so se 
ubadali tudi domačini, 
ki obdelujejo zemljo na 
drugi strani potočka, ki 
že ob nekoliko večjem 
deževju postane hudo-
urnik. 

Zato je Boštjan Re-
žonja, revirni gozdar revirja Apače (Krajevna 
enota Radenci, OE Murska Sobota) spontano 

prišel na idejo, da bi uredili nov most čez po-
tok. Župana sosednjih občin Apače in Sveta 
Ana sta takoj bila pripravljena pomagati, svo-

Zadnjo soboto v marcu je Društvo dia-
betikov Lenart opravilo svoj redni letni 
občni zbor, ki je potekal v restavraciji 

Kmetič v Voličini. Na volilnem zboru so bili 
izvoljeni novi člani v organe društva. 

Po pozdravnem govoru je prevzela besedo 
mag. Eva Mohor Salkič, ki je prisotne sezna-
nila z novostmi v prehrani. Prijetno je bilo 
poslušati izjave strokovne sodelavke, ki je 
lepo prikazala, kako naj bi se prehranjevali, 
še posebej z domačo hrano.V nadaljevanju 
so bila sprejeta poročila o delu društva, prav 
tako pa sta bila soglasno sprejeta program 
dela in finančni plan za leto 2015. Poseben 
del občnega zbora so bile volitve novih čla-
nov v organe društva. 

Poleg novoizvoljenih članov je delo pred-
sednice prevzela Ingrid Belšak iz Lenarta. 
Dosedanji predsednici Jožici Vračko se je v 

imenu Društva diabetikov Lenart zahvalil za 
dolgoletno aktivno delo delovni predsednik 
Stanko Cartl, dosedanji tajnik Slavko Jančič 
in nova predsednica Ingrid Belšak s podeli-
tvijo naziva častne članice DD Lenart.

Zahvalo za aktivno delo je prejela tudi na 
zadnji skupščini Zveze društev diabetikov 
Slovenije, kjer je prejela zlato plaketo za dol-
goletno sodelovanje in uresničevanje poslan-
stva zveze in društev diabetikov. Priznanje 
pa je prijela prav tako na občnem zboru od 
podpredsednika Zveze društev diabetikov 
Slovenije Marjana Šiftarja.

Dosedanji predsednici se še enkrat iskreno 
zahvaljujemo za ves vložen trud v delu DD 
Lenart s prošnjo, da bi nam tudi v bodoče 
pomagala.

Za DD Lenart Marija Jančič

Na 67. rednem letnem občnem zboru 
PGD Selce, ki je minuli mesec po-
tekal v prostorih PGD Selce, so se 

člani društva zavzeli, da se tudi v naprej še 
večji poudarek daje delu z mladimi in prido-
bivanju novih mladih članov. Le-to namreč 
zagotavlja uspešen razvoj društva tudi v pri-

hodnje. V preteklem koledarskem letu 2014 
so poleg rednega delovanja društva delu z 
mladimi in sodelovanju pri krajevnih prire-
ditvah člani PGD Selce intervenirali tudi ob 
februarskem žledolomu. Prav tako pa so ga-
sili požar gospodarskega poslopja v Selcah in 

požar sredi gozda na cesti v Stražeh. Avgusta 
pa je peterica članov društva sodelovala tudi 
pri akciji iskanja pogrešane osebe. Med inve-
sticijskimi izdatki je v preteklem letu največji 
zalogaj predstavljalo popravilo gasilske ci-
sterne. Obnova je skupaj stala že cca 6.500 €. 
V društvu pa so se za večletno jubilejno delo 

zahvalili tudi svojim 
članom. Tako so pri-
znanja prejeli Tamara 
Fras za 10-letno delo 
v društvu, Slavko Zor-
man in Uroš Fras za 
20-letno, Dejan Zele-
nik za 30-letno, Zvon-
ko Pulko za 40-letno 
in Terezija Kopčič za že 
50-letno prostovoljno 
delo v PGD Selce. Po 
besedah predsednika 
društva Roberta Me-
sareca je glavna skrb 
članov društva vzgoja 
novih, mladih članov, 
ki bodo čez nekaj let 
prispevali k razvoju 

gasilstva in prostovoljstva v tem delu Sloven-
skih goric. Med največjimi finančnimi izdatki 
za tekoče leto pa bo nabava gasilske opreme 
v višini 4.000 €. 

D. K.

Planinsko društvo Lenart je imelo svoj 
jubilejni 40. zbor članov 20. 2. 2015 pri 
Lenartu v Gostilni 29. Zbralo se je sko-

raj 70 članov in gostov iz sosednjih društev 
ter iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Pomurja. Največ so razpravljali o pri-

pravah na praznovanje visoke obletnice. 
Prvega maja 2015 se bodo pričele slav-

nostne prireditve z vsakoletnim tradicio-
nalnim pohodom na Zavrh. Po prijetni hoji 
se bodo planinci in gostje zbrali na Poleni na 
slovesnosti 40-letnice organiziranih planin-

skih dejavnosti v osrednjih 
Slovenskih goricah. Izšel 
bo vsebinsko bogat zbor-
nik z naslovom »40 let Pla-
ninskega društva Lenart«. 
Lenarški planinci so zbrali 
pisano vsebino dogodkov, 
spominov in opisov izletov, 
pohodov in tur. Na koncu je 
obširna kronologija, ki se je 
ohranila za skoraj vsa leta 
delovanja društva. Zbornik 
obsega 150 strani teksta in 
180 fotografij. Izid zbornika 
so omogočili mnogi dona-
torji in sponzorji. Presežek 
zbranih sredstev pa bodo 
planinci namenili za nakup 
in postavitev plezalne stene.

Besedilo in fotografija: 
Janez Ferlinc 

40 let Planinskega društva Lenart
Jubilejni zbornik in plezalna stena

Občni zbor DIS KO Lenart

Občni zbori Združenja ZB NOB Lenart
Most, ki nekaterim pomeni življenje
S skupnimi močmi so uredili most čez Lokavški potok

Občni zbor Društva diabetikov Lenart

Z občnega zbora PGD Selce
Poudarek delu z mladino

Člani UO PD Lenart od leta 2014: Franc Meke (predsednik), Aleksander 
Blažič, Jože Spevan, Svetlana Bogojević, Angela Banič (blagajničarka), 
Marjetka Breznik in Majda Mlakar (tajnica)

volili tudi delegate za skupščino ZB Lenart. 
Obravnavali smo plan dela za leto 2015 in ga 
soglasno potrdili.

Okvirni program dela društva ZB Lenart 
je: Proslava ob 70-letnici konca druge sve-
tovne vojne, ki bo 8. maja ob 19. uri. Odšli 
bomo na centralno proslavo ob 70-letnici 
9. maja v Ljubljano. Nadaljevali bomo z ak-
tivnostmi pri partizanski bolnišnici Cafa z 
urejanjem dohodne poti. Ob dnevu spomina 
na mrtve bomo organizirali komemoracije 

pri vseh spominskih obeležjih. Sredi okto-
bra bomo odšli na komemoracijo v Grades, 
kjer je pokopanih veliko Slovenskogoričanov. 
To je samo nekaj pomembnejših aktivnosti, 
najpomembnejša pa je gotovo negovanje vre-
dnot miru, tovarištva, spoštovanja zmage nad 
zlim, svobode.

Smrt fašizmu in vsakemu zlu proti člove-
štvu!

Pripravil Alojz Bezjak
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah je v sodelovanju s Policijsko po-

stajo Lenart 22. 3. 2015 v Kulturnem domu 
v Jurovskem Dolu pripravil predavanje na 
temo varnost v prometu.

Po uvodnem nagovoru predsednika SPV 
Miroslava Breznika je Beno Matjašič, po-
močnik komandirja Policijske postaje Le-
nart, predstavil prometno problematiko na 
območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Oba 
pa sta spregovorila tudi o aktualni prometni 
ureditvi skozi naselje Jurovski Dol, predse-
dnik SPV pa je tudi nakazal rešitve za večjo 
prometno varnost v na območju občine.

V nadaljevanju je Zdenka Kos, inštrukto-
rica vožnje iz Šole vožnje Darko Nikolovski, 
s. p., iz Lenarta pripravila zanimivo in po-
učno predavanje o pravilih vožnje v krožnih 
križiščih, vključevanju, vožnji in zapuščanju 
na avtocestah in hitrih cestah ter predstavila 
pomen novih in najpogostejših prometnih 
znakov, ki so postavljeni na naših cestah, 
nato pa odgovarjala na vprašanja in dileme 
poslušalcev.

Miroslav Breznik, predsednik SPV občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, in Beno Matjašič, 

pomočnik komandirja PP Lenart

V dvorani Doma kulture Selce se je v 
soboto, 21. 3. 2015, zbralo veliko ma-
ter, žena in vseh, ki imajo radi lepo 

domačo pesem in besedo. Člani sekcije Pev-
cev ljudskega petja KTD Selce so namreč pri-

pravili že 9. tradicionalno prisrčno prireditev 
Materam za praznik. Kot prvi nastopajoči so 
mame s pesmijo in plesom razveselili otroci 
skupine Vrabčki iz vrtca Selce. Na odru so 
se zvrstili še Ljudski pevci KD Vrelec Bene-
dikt, Ljudske pevke Sv. Jurija ob Ščavnici, 
Sestre Kopinske iz Cirkulan, Ljudski pevci 
DU Hajdina, Ljudske pevke »Taščice« iz Rač, 
pevci DU Cerkvenjak, Ljudske pevke F.S.T.D. 

Podgorci, babica Ivana pa je ob zvokih har-
monike vnuka Aleksa zapela prelepo pesem 
Mamica je kakor zarja. Na prireditvi pa se ni 
samo pelo, domačina Alen in Vanesa Živko 
sta mame razveselila z zvoki harmonike in 

kitare, prav tako se je s 
harmoniko predstavila 
Janja Škofič. Zelo pa 
so prireditev popestrili 
Mürski godci iz Tišine 
s svojim igranjem na 
ljudska glasbila. Seveda 
pa so ob koncu zapeli 
tudi domači pevci ljud-
skega petja KTD Selce, 
ki so poželi še prav po-
seben aplavz. Občin-
stvo je prireditev zelo 
dobro sprejelo, kar se 
je čutilo, ko je na kon-
cu prireditve zapela vsa 
dvorana. Vse nastopa-
joče pa je hudomušno 
povezoval Dominik 

Petko pod vodstvom sestre Karin Petko. 
Predsednik KTD Selce Janez Belna je vsem 

materam izrekel prisrčne besede in jim voščil 
ob njihovem prazniku, materinskem dnevu. 
Najstarejši materi v dvorani, Štefki Krajnc, ki 
šteje že častitljivih 94 let, pa je podaril šopek 
z željo, da še velikokrat pride na prireditve v 
Dom kulture Selce.

Julijana Bračič, foto: Venčeslav Zrim

Za varnost v prometu v jurovski občini

Materam za praznik

je je prispevalo še Gozdarstvo Radgona, in 
kaj kmalu je nov most stal na mestu, kjer je 
bila doslej podrtija. In tik pred veliko nočjo 
so pri mostičku uprizorili posebno svečanost, 
kjer sta župana občin Apače, Franc Pižmoht, 
in Sveta Ana, Silvo Slaček, v navzočnosti 
idejnega očeta mostu, Boštjana Režonja, in 
direktorja radgonskih gozdarjev, ki je tudi 
župan občine Gornja Radgona, Stanislava 
Rojka, ter še nekaj domačinov in gostov z 
ročno žago prežagala „rampo“ in most pre-

dala v uporabo. 
Ker je bil izjemno zadovoljen, da so mu 

z izgradnjo mostu, bistveno olajšali delo na 
drugi strani potočka, je domačin Ivan Ze-
mljič iz Rožengrunta kar na kraju samem 
postregel z odličnimi domačimi dobrotami 
in kapljico. Dogodek je znova potrdil, da se 
lahko z dobro voljo vse uredi brez težav in za-
pletov ter z malimi sredstvi. 

Besedilo in foto: O. B.

Pod okriljem Slovenske filantropije je 28. 
marca po vsej Sloveniji potekala pro-
stovoljska akcija Dan za spremembe. 

Njen namen je spomniti ljudi na pomemb-
no vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega 
načina življenja vedno bolj izginja iz našega 
vsakdanjika.

V občini Benedikt smo se prostovoljke 

(Klementina Harl, Sabina Ketiš, Damjana 
Vajs, Martina Marušič) odločile, da pri-
pravimo Dan za spremembe. Projekt smo 
naslovile Otroške delavnice. Pri izvedbi so 
nam pomagali Lovska družina Benedikt, ob-
čina Benedikt ter posamezni občani. Skupaj 
nas je spreminjalo približno 40 udeležencev 
otrok in njihovih spremljevalcev. Pridružile 

so se nam tudi članice 
ročnodelskega krožka 
Plamenke, ki delujejo 
v okviru KD Benedikt. 
Otroci so dobili prilo-
žnost za prijetno dru-
ženje, kreativno razmi-
šljanje in ustvarjanje.

Vsi, ki ste ta dan z 
nami spreminjali, ste 
prispevali k pozitivni 
motivaciji, aktivnosti 
ter popestrili dan svo-
jim otrokom ali sebi.

Klementina Harl, 
Sabina Ketiš, Damjana 
Vajs, Martina Marušič

Spreminjali v občini Benedikt

Na letošnji razsta-
vi je sodelovalo 
preko 50 razsta-

vljavcev, bodisi posame-
znikov, društev, naselij, 
šol ipd, tako da je končno 
število oseb - razstavljav-
cev gotovo preseglo 400. 
Razstavljenih je bilo pre-
ko 200 razstavnih ekspo-
natov. Razstava je iz leta 
v leto bolj izvirna, boga-
ta, raznolika in pridobiva 
na kvaliteti in kot vsako 
leto tudi letos ni manj-
kalo presenečenj, zato se 
včasih vprašamo, od kod 
ljudem ideje. Z razstavo 
smo sicer dosegli namen 
povezovanja ljudi, s tem da 
se v razstavo, žal, vključuje 
samo določen krog ljudi, ki 
so sicer aktivni tudi na dru-
gih področjih, medtem ko 
ostali domačini žal razsta-
ve niti ne uspejo pogledati. 
O razstavi je letos poročalo 
rekordno število medijev, 
zato je razstavo v praznič-
nih dneh obiskalo kar ne-
kaj obiskovalcev iz širše 
Slovenije pa tudi tujine, 
žal pa je bil obisk zelo slab 
med tednom, zato bomo v 
bodoče morali razmisliti 
skupaj z naselji in društvi, 
ki skrbijo za prisotnost ob 

razstavah, kako naprej z veli-
konočno razstavo, saj posta-
vitev in organizacija terjata 
ogromno energije, napora in 
časa. Žal je v kraju tudi pre-
malo druge turistične ali go-
stinske ponudbe, ki bi jo lah-
ko povezali z našo razstavo. 
Naj se ob koncu zahvalimo 
vsem posameznikom (žal 
prostor ne dopušča, da bi jih 
lahko poimensko našteli) ter 
naseljem in društvom, ki ste 
sodelovali na letošnji raz-
stavi in spremljevalnih pro-
gramih in aktivnostih, med 
drugim tudi v mariborskem 
Europarku.

Jože Žel

Letošnja cvetna nedelja in 19. postavi-
tev presmeca pred cerkvijo sv. Ruperta 
je prvič minila brez idejnega vodje in 

očeta TD Presmec Jožeta Vogrina. Po dolgi 
bolezni je Jože nekaj dni pred cvetno nedeljo 
izgubil bitko za življenje. Ohrani-
li ga bomo v lepem spominu kot 
velikega entuziasta in pozitivnega 
človeka, v katerem so se rojevale 
številne dobre ideje, ideje, s kateri-
mi je želel povezati krajane in na-
rediti domačo okolje prepoznav-
nejšo celotni Sloveniji. Spomnimo, 
leta 1999 se je TD Presmec Dolge 
Njive pod njegovim vodstvom pr-
vič vpisalo v Guinnessovo knjigo 
rekordov z najdaljšim presme-
cem na svetu, ki je v dolžino me-
ril 303,98 m. V naslednjih letih so 
neumorni člani društva postavili 
še veliko posebnih presmecev, od 
najdebelejšega do 51 m dolgega, 
ki so ga postavljali s pomočjo he-
likopterja, in tako naprej. Vse to 
je iz leta v leto na cvetno nedeljo 
v Voličino privabljalo čedalje več ljudi. Poleg 
slavnostnih obeleževanj velikonočnega časa 
so člani društva kmalu začeli postavljati tudi 
adventne vence in jaslice pred cerkvijo sv. 

Ruperta. Nov vrhunec pa je društvo doživelo 
leta 2013 z vnovičnim vpisom v Guinnessovo 
knjigo rekordov. 1. decembra 2013 so namreč 
na travniku nasproti pokopališča v Voličini 
izmerili največji adventni venec na svetu. Ve-

nec, ki je pod budnim očesom Jožeta Vogrina 
nastajal približno 2 meseca, je v premer meril 
100,85 m.

Tudi letošnji presmec je pričel nastajati 
pod njegovim vodstvom. Tako 
je bil Jože prisoten še pri izbi-
ri drevesa, ki nudi osnovo za 
presmec. Žal so ga zvesti člani 
društva, ki se jih je pri izde-
lavi ponovno nabralo okrog 
30, morali letošnji presmec, ki 
v višino meri cca 17 metrov, 
dokončati sami. Ob postavitvi 
presmeca je Jožetovo delo pre-
vzel njegov sin Igor Vogrin, ki 
je postal tudi novi predsednik 
društva. Igor se bo skupaj z 
ostalimi člani društva trudil 
tradicijo postavljanja presme-
cev in adventnih vencev ohra-
njati še naprej. Tako bo Jožeto-
va želja in zagnanost živela še 
naprej. 

D. K.

Razstava pirhov Sv. Trojica 2015

19. zapored pred cerkvijo sv. Ruperta v 
Voličini veličasten presmec
Načrti pokojnega Jožeta Vogrina živijo naprej

Člani TD Presmec Dolge Njive so letošnji presmec posvetili očetu 
društva Jožetu Vogrinu.

Podobno kot pretekla leta so tudi letos presmec prepeljali s pomo-
čjo konjske vprege.
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V soboto, 11. aprila 2015, 
je na območju občine Sv. 
Trojica v Slovenskih gori-

cah potekala pomladanska delov-
na akcija vzdrževanja občinskih 
cest ter čiščenja in urejanja okolja. 
Akcije se je skupaj udeležilo cca 
350 udeležencev, glavnina udele-
žencev se zbere v naseljih izven 
centra Sv. Trojice, največ v Oseku 
in sicer kar 80 občanov. Kot vsa-
ko leto so se tudi letošnji delovni 
akciji v glavnem pridružili več ali 
manj isti občani, ki jim je mar za 

čisto okolje in so pripravljeni sto-
riti tudi kaj v skupno dobro. Kakor 
koli, postorili so veliko, saj je bila 
pobrana glavnina razpršenih od-
padkov ob občinskih in državnih 
cestah, večjih odlagališč v občini 
več ni. Prav tako se je dosulo veli-
ko bankin, saniralo veliko prepu-
stov, očistilo mulde, jaške, vejevje 
ipd. Vsem udeležencem iskrena 
hvala.

Jože Žel

Čolnikova trta, ki je potomka Stare trte – 
najstarejše vinske trte na svetu, in ra-
ste v neposredni bližini rojstne hiše 

Dominika Čolnika pri Svetih Treh Kraljih v 
Slovenskih goricah, je v nedeljo, 22. 3. 2015, 
dočakala že 10. rez. Rez sta opravila župan 
Milan Gumzar, ki je hkrati tudi gospodar te 
žlahtne trte, in občinski viničar Zlatko Borak. 
Da pa je bila prireditev popolna, so k temu 
prostovoljno prispevala še društva: Kulturno 
društvo Vrelec Benedikt, Kulturno glasbeno 
društvo Benedictus, Društvo kmečkih žena 
in deklet Benedikt ter seveda Turistično – vi-
nogradniško društvo Benedikt. 

Andreja Lorber, foto: Igor Barton

Društvo vinogradnikov Sveta Ana je 
27. marca opravilo rez vinskih trt, ki 
so zasajene ob Učno vinogradniški 

poti Franca Postiča. Na omenjeni poti je tre-
nutno zasajenih 83 trt. Zasajenih je 24 različ-
nih sort, med katerimi so najpomembnejše: 
postič, žametovka, beli traminec, volovsko 
oko, imperial, belina … Rez trt je bila orga-
nizirana tako, da so jo člani društva rezali kot 
društveno prireditev z zaključkom na 10. toč-
ki Učno vinogradniške 
poti F. Postiča. Ker je 
10. točka v vinogradu 
Gabrijela Jauka, nas je 
po končani rezi povabil 
v njegovo klet in nas 
pogostil z malico. 

Aktivnosti v društvu 
so se nadaljevale z oce-
njevanjem vina letnik 
2014. Na ocenjevanju 
je bilo 31 vzorcev. Naj-
višja dosežena ocena je 
bila 18,50, ki jo je dose-
gel traminec vinogra-
dnika Marjana Poliča. 
Povprečna ocena je bila 
17,95 točk, kar je za 
letnik 2014 zelo dobro 
glede na zelo proble-
matično vreme skozi 
celotno vegetacijo trte.

Spomladanske ak-
tivnosti v delovanju 
društva vinogradni-
kov Sveta Ana so se 
zaključile z občnim 
zborom, ki je bil 10. 4. 
2015 v gostilni Eder- 
Kramberger. Občni 
zbor je bil volilni. Za-
menjalo se je skoraj 
celotno vodstvo dru-
štva. Nov predsednik 
društva vinogradnikov 
je postal Viktor Kapl, 
podpredsednik Jože Majcenovič, tajnik Ma-
tija Šenveter, blagajnik David Roškarič, člani 
upravnega odbora so: Branko Grajner, Cvet-
ka Šenveter in Jože Breznik, Nadzorno od-
bor: Karla Majcenovič, Feliks Berič in Jelica 
Šumandl. V disciplinsko komisijo pa so bili 
izvoljeni: Mirko Šenveter, Janez Senekovič in 

Branko Zadravec. 
Novi predsednik je v programu za leto 

2015 povedal, da bo nadaljeval z zastavljenim 
programom dela društva iz preteklosti, saj 
je večina prireditev tradicionalnih. V priho-
dnosti želi, da bi imel vsak član društva svoj 
predpasnik in bi ob prireditvah vinogradniki 
nosili predpasnike za večjo prepoznavnost 
društva. Društvo je tudi spremenilo pravila 
društva in dodalo člen, s katerim bo omogo-

čena tudi pridobitna dejavnost. S spremembo 
pravil v delno pridobitno dejavnost želijo ob 
raznih prireditvah v kraju izvajati promocijo 
vin in pri tem za društvo zaslužiti še kakšen 
EUR.

Predsednik društva vinogradnikov Sveta 
Ana Viktor Kapl

Letos mineva 15. leto izdelave, nošnje in 
postavitve presmeca, ki ga izdelujemo 
krajani pod vodstvom KORK Lokavec. 

To naše delo je ponos kraju Lokavec in Ro-
žengrunt, v katerem živimo in 
delamo, sam cilj tega tradicio-
nalnega početja je ohranjanje 
starih običajev kakor druženje 
ljudi med seboj. V akciji sode-
lujejo vsi, ki so pripravljeni za 
sodelovanje in med nami ni 
občinskih mej, ampak zado-
voljstvo.

Med drugim naj omenim, da 
je bil pri nas pred leti izdelan 
in postavljen najvišji presmec, 
ki je bil postavljen ročno, to je 
kar 24.5 m.

V raznih časopisih prebiramo ekstremne 
višine tekmovalnega značaja, vendar tekmo-
valnost in druženje ljudi sta dve stvari, ki se 
med seboj tepeta. Sedaj smo opustili ekstre-

mne višine, saj smo ugotovili, 
daj je cilj vsega tega dejanja 
ohranjanje starih običajev in 
druženje.

Sama izdelava poteka pri 
trgovini Golob Lokavec, na-
slednji dan se ponese v kraj 
Rožengrunt in se postavi ob 
Marijini kapeli

Zapisal predsednik KORK 
Lokavec, pobudnik izdelave, 

nošnje in postavitve presmeca:
Karl Škrlec

Pomladanska delovna akcija v Sv. Trojici 

10. rez Čolnikove trte

Društvo vinogradnikov Sveta Ana

15. jubilej presmeca ali butare KORK Lokavec
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Deseto srečanje »skritih talentov« je 
bilo tudi letos na prvi pomladanski 
dan, 21. marca 2015, saj je ta dan tudi 

svetovni dan poezije, ki ga je razglasila orga-
nizacija UNESCO že pred leti.

Zbrali smo se ob 10. uri v Gostilni Dejana 
Frasa pri Sv. Trojici. Ugotavljamo, da se sre-
čanja vsako leto udeleži vedno več »skritih 
talentov«. Vse prisotne je uvodoma pozdra-
vila predsednica DU Sv. Trojica Marije Klo-

bučar. Prisotna sta bila tudi predsednik Zveze 
društev upokojencev Slovenskih goric Stanko 
Kranvogel in župan Darko Fras. Srečanja se 
je udeležilo 14 »skritih talentov«, trije pa so 
poslali svoje pesmi, ker se sami niso mogli 
udeležiti.

V prvem krogu branja prispevkov se je vsak 
udeleženec predstavil s svojim prispevkom. 
Vmes je med branjem gospa Nada Svetina 
igrala lepe, nežne melodije na citre. Sledil je 
premor z razgovorom. V drugem krogu se je 
predstavitev nadaljevala. Gospod Rudi Tetič-
kovič je poslal čestitko z dvema pesmima za 
praznik žena in mater, ki je bila prebrana in 
razdeljena med udeleženke. Prisotni so imeli 
veliko napisanih pesmi. Iz leta v leto je boljša 
kvaliteta pisanja in tudi bogatejša. Veseli smo 
pisanja v narečju kar nekaj udeleženk. Pre-
brani so bili še drugi poslani prispevki. Po-
sebno nas je ganila pesem Materina zmaga, 
ki jo je napisala 82-letna gospa iz Lovrenca 
na Pohorju. Po zaključnem delu branja pri-

spevkov nas je pozdravil predsednik 
ZDU Slovenskih goric in vsem čestital 
za lepo napisana besedila. Tudi župan 
je bil navdušen nad številnimi prispevki 
udeležencev. Sledilo je prijetno druže-
nje ob malici, pijači in pecivu, ki so ga 
prinesle udeleženke. Vsak udeleženec je 
prejel še bilten devetega srečanja in bil 
seznanjen z vabilom na srečanje v Knji-
žnico Lenart 22. maja 2015.

Zapisala: Adelena Neuvirt

Deseto srečanje »skritih talentov«

Vsoboto, 28. marca, je Denis Poštrak 
s svojo ekipo pripravil že 4. koncert 
najlepših pesmi za dušo ob materin-

skem dnevu s snemanjem 
TV oddaje »Moč glasbe 
nas združuje« v športni 
dvorani Benedikt, ki je bila 
rekordno polna. Prireditev 
je bila posvečena Tomisla-
vu Ivčiću, zato jo je odprl 
njegov nečak Šime Ivčić 
z znamenito »Kalelargo«, 
končal pa z legendarno 
»Večeras je naša fešta«. 
Zapel je številne Tomisla-
vove uspešnice in na kon-
cu izvedel še mini koncert 
Tomislavovih pesmi. Na-
stopil je tudi Tomislavov 
polbrat Đani Maršan, ki je 
navdušil s svojim vokalom 
in njegovo večno »Jedna 
će mandolina«. Krunoslav 
Kićo Slabinac je ljudi zaba-
val z rock'n'roll-om, seveda 
ni pozabil na uspešnico 
»Zbog jedne divne crne 
žene«. Kićo se je izkazal 
tudi kot izvrsten humo-
rist, ekipa »Moč glasbe nas 
združuje« pa ga je ob nje-
govem 71. rojstnem dnevu, 
ki ga je slavil prav na dan 
koncerta, presenetila s tor-
to. Teta Tončka mu je tudi 
zapela. Aleksander Mežek 
je navdušil z uspešnicama 
»Julija« in »Siva pot« ter je 
v Benediktu proslavil 50. let 
glasbene kariere. Odličen 
in zabaven nastop so imeli 
tudi Ansambel Donačka 
ter nemška zvezdnika To-
bee in Vroni, ki sta odlično 
popestrila večer. 9-letna 
Trojičanka Stela Tavželj se 
je prvič predstavila javnosti 
ter zapela uspešnico »Tata, 
vozi polako« s Šimetom Ivčićem. S Šimetom, 
Đanijem in Tobee-jem pa je zapela tudi Anita 
Kralj. Eno največjih presenečenj za obiskova-
le pa je bila Klapa Šufit iz Splita, ki je poleg 
»Ne diraj moju ljubav« prvič zapela Slakove-
ga »Čebelarja« v klapski izvedbi. Publika jih 
je nagradila s stoječim aplavzom. Občinstvo 
sta spravila na noge tudi Tobee in Šime Ivčić.

Prireditev je kot vedno povezoval odličen 
voditeljski tandem, radijski moderator in te-
levizijski voditelj Miro V. Kodrič ter humo-

ristka Teta Tončka. Poskrbela sta za smeh, 
presenečenja in lepe nagrade. V sklopu kon-
certa so ponovno pomagali, letos mali Melisi 
iz Maribora, ki je bila lani 28. marca udeleže-
na v hudi prometni nesreči v Lenartu in je od 
takrat tetraplegik.

D. P.

Moč glasbe nas je združevala v rekordnem številu

Na razstavi pirhov je tudi letos sodelovalo 
DU Sv. Trojica; na svoj dan dežurstva in 
gostoljubnosti, 7. 4. 2015, so popoldne 

povabili člane pobratenih društev upokojencev 
Rogoznica in Mačkovci ter ZDU Slovenske go-
rice. Nastopil je lasten mešani pevski zbor s har-
monikarjem, pevke ljudskih pesmi DU Lenart, 
iz DU Tepanje skupina treh pevcev in samostoj-
no Erika Kraner. Proti koncu prijetnega druže-
nja je bil prisoten tudi župan Darko Fras.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Upokojenci na razstavi pirhov
Največ obiskovalcev pa se je 
fotografiralo na razstavnem 
prostoru naselja Zg. Porčič z 
občinskim grbom iz kokošjih 
jajc ter ob figuri, ki predstavlja 
mater in hčer, kako neseta 
pisanko k blagoslovu. Zraven so 
stopili z leve Stanko Kranvogel 
predsednik ZDU Slovenske 
gorice ter tajnik Stanko Cartl in 
prizadevna predsednica gostite-
ljev Marija Klobučar. 

Zgodaj zjutraj je na vrata vrtca
potrkala pomlad.

Pohiteli smo v garderobe,
se oblekli in obuli,

da v parku pomladni krog bi naredili.

POMLAD V VRTCU LENART
V krogu nasmejani in veseli 

smo držali se za roke 
ter o pomladi pesmico zapeli. 

Pomlad je naša pesem tako močno prevzela, 
da nas je objela.

Objeti vrnili smo se v vrtec na igrišče, 
tam s pomladjo se igrali

ter si skupaj obljubili, 
da se naslednje leto

v pomladnem krogu bomo spet dobili.

Za skupino vzgojiteljic poslala  Vesna Sernec, foto: Zdenka Hren

Ob vinski kleti svojega konzula Štefana 
Pavlinjeka in njegove soproge Irene 
so v degustacijskih prostorih poleg 

pokušine predvsem Pavlinjekovih vin člani 
Slovenskega viteškega reda – Omizje za Po-
murje izvedeli tudi prvo „Viteško salamiado“. 
Dolžnost vitezov je tudi svetovanje o tem, ka-
tero vino gre h kateri hrani, tokrat pa so se 

odločili oceniti še domače salame. Dvanajst 
(od petnajstih) članov Pomurskega omizja 
Slovenskega viteškega reda je med degu-
stacijo vin ob domačem kruhu poskusilo in 
ocenilo 12 domačih salam in izbralo pet naj-
boljših. Končni vrstni red: 1. Štefan in Irena 
Pavlinjek (Aženski Vrh) 8,32; 2. Milan Kola-
rič (Police) 8,16; 3. Jože Hajdinjak (Lendava) 

7,54; 4. Zlatko Borak 
(Benedikt) 7,34; 5. Da-
mjan Breznik (Komar-
nica) 7,33 itd. 

Pomurski vinski 
vitezi ta čas v okviru 
letnega programa svo-
jega dela že pripravljajo 
strokovno ekskurzijo, 
saj bodo v drugi polo-
vici maja odpotovali 
v Srbijo, kjer si bodo 
ogledali vinske kleti in 
poskusili vina. 

Besedilo in foto: O. B.

Viteška salamiada
Na zanimivem druženju vinskih vitezov so ocenjevali domače salame
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

V okviru izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov na 
območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Le-
nart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in 
Šentilj zagotavljamo zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov tudi v zbirnem cen-
tru v Sp. Porčiču pri Lenartu, ki je v sklopu 
Centra za ravnanje z odpadki naše družbe. 
Zbiranje zagotavljamo vsak delovni dan med 
7. in 15. uro ter ob sobotah med 7. in 12. uro.

Stranka, ki dostavi odpadke v zbirni center, 
se mora zaustaviti pred zapornico na vhodu v 
zbirni center in se oglasiti pri osebju v sprejemni 
pisarni ter sporočiti svoje podatke in podatke o 
vrstah ter količinah dostavljenih odpadkov. Gle-
de na vrsto odpadka sprejemno osebje ugotovi, 
ali gre za odpadke, za katere je prevzem brez-
plačen, ali pa gre za plačljivi prevzem odpadkov.

Če gre za večje količine, ki so bile dostavlje-

ne npr. z avtoprikolico ali tovornim vozilom, 
se prevozno sredstvo usmeri na veliko mostno 
tehnico, opravi se prvo tehtanje, stranko se 
ob navzočnosti osebe zbirnega centra usmeri 
k zbirnemu centru, kjer se opravi odlaganje 
odpadkov v namenske kontejnerje. V nada-
ljevanju sledi še drugo tehtanje prevoznega 
sredstva, po katerem dobi stranka tehtalni list, 

s katerim gre do sprejemne pisarne na obra-
čun odpadkov. V primeru, da gre za plačljivi 
prevzem odpadkov, lahko stranka stroške pla-
ča z gotovino ali preko položnice, ki jo prejme 
naknadno, skupaj z računom.

V primeru, da gre za dostavo manjših koli-
čin, npr. v osebnem avtomobilu, pa se stranko 
takoj usmeri k zbirnemu centru, kjer se opravi 
tehtanje na manjši tehtnici, odlaganje odpad-
kov v namenske kontejnerje, prevzem tehtal-
nega lista ter napotitev stranke k sprejemne-
mu osebju za obračun.
 

Vrste odpadkov, ki jih prevzemamo v zbirnem centru.
Brezplačni prevzem za gospodinjstva z območja občin bivše občine Lenart in občine Šentilj:
 - papir, steklo, plastika, kovine,
 - jedilno olje in maščobe,
 - izrabljene gume (do 50 kg),
 - električna in elektronska oprema (TV, 

računalniki, bela tehnika …),
 - kosovni odpadki,

 - akumulatorji in baterije,
 - pesticidi,
 - prazna embalaža barv in lakov ter dru-

gih premazov,
 - neonska svetila,
 - motorna olja.

Občino Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah, ki je nastala leta 
2006 po ločitvi ob občine Le-
nart, sestavlja več naselij, in 
sicer Zgornje Partinje, Malna, 
Gasteraj, Varda, Žitence in 
Jurovski dol, ki je hkrati tudi 
največje naselje. Sredi Juro-
vskega dola stoji cerkev svete-
ga Jurija, sezidana leta 1501. V 
občini živi dobrih 2100 prebi-
valcev, od katerih prevladujejo kmetje, indu-
strije praktično ni, pojavljajo pa se storitvene 
dejavnosti.

Dolžina vodovodnega omrežja v občini je 
dobrih 41 kilometrov, od tega je večina cevi 

iz trdega polietilena (PEHD). 
Letno se dolžina omrežja, šte-
vilo vodomerov in hidrantov 
rahlo povečujejo.  Rahlo se po-
večuje tudi poraba vode med 
fizičnimi osebami, medtem ko 
poraba pri pravnih osebah bi-
stveno pada. Tudi sicer je pov-
prečna poraba kar precej nižja 
od povprečne porabe celotnega 
omrežja. Kot v vseh ostalih ob-

činah se tudi v občini Sveti Jurij v Slovenskih 
Goricah z odvzemom vzorcev redno prever-
ja kakovost pitne vode. Kakovostno pitno 
vode želimo in moramo zagotavljati, saj je 
ta, kot vemo, bistvo obstoja vseh živih bitij.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini 
Sveti Jurij (veljaven od 1. 4. 2014)

Vodarina Cena za m3 z 
DDV (EUR)

Normirana poraba pitne 
vode

0,8551

Prekomerna poraba pitne 
vode

1,2826

Postavka omrežnina se obračunava odjemnim 
mestom, priključenim na javno omrežje.
Omrežnina za kombinirane vodomere se 
obračunava po dimenziji večjega vodomera.

Plačljiv prevzem odpadkov za gospodinjstva z območja občin bivše občine Lenart in ob-
čine Šentilj:

Vrste odpadka Cena za prevzem (EUR/kg, 
brez DDV)

Mešani komunalni odpadki 0,1815
Odpadki, primerni za kompostiranje 0,0660
Zeleni rez (veje, grmičevje …) 0,0847
Mešani gradbeni odpadki 0,0350
Gradbeni odpadki, pomešani z MKO* 0,1265
Les (gajbice, palete, okna brez stekla) 0,0506
Onesnažena folija 0,1815
Azbestna in bitumenska kritina 0,2200
Oblačila, tekstil 0,1760
Organski kuhinjski odpadki 0,1700
Živila s pretečenim rokom (v embalaži) 0,1925
Izrabljene gume (nad 50 kg) 0,1034
Barve, laki in drugi premazi 0,8500
Čistila 0,7500

* MKO = mešani komunalni odpadki

Za več informacij nas lahko pokličete na 02/620 23 00 
in 02/620 23 01 ali pišete na posode@saubermacher.si.

Dimenzija števca Cena z DDV 
(EUR)

DN 13 7,49
DN 20 7,49
DN 25 22,46
DN 30 22,46
DN 40 74,88
DN 50 112,32
DN 80 374,40
DN 100 748,80
DN 150 1497,61

V občini Sveti Jurij dobrih 41 kilometrov 
vodovodnega omrežja

Zbiranje odpadkov v zbirnem centru v  
Sp. Porčiču pri Lenartu

Tudi čudoviti kraj Negova, ki ga bodisi 
zaradi akademika dr. Antona Trste-
njaka, dobrotnika Iveka Kramber-

gerja, Salona traminec, Negovskega gradu, 
Negovskega jezera ali kakšne drugi lokalne 
znamenitosti pozna večina Slovencev, ni 
imun na takšne in drugačne težave. Mnogi 
domačini so prepričani, da je njihov največji 
in večni problem povezan s smetmi ob kra-
jevnem pokopališču. Na zgornjem parkirišču 
pokopališča je namreč nastavljenih kar nekaj 
kontejnerjev, ki naj bi služili svojemu name-
nu, odpadu rož in sveč s pokopališča, toda 
... „Nekateri posamezniki vozijo v kontejner 
tudi gospodinjske odpadke in ob domačih 

kolinah tudi čreva in kože prašičev, kar je še 
najhuje. Ljudje, ki obiskujejo pokopališče, se 

zgražajo, saj v končni fazi 
ne veš, ali v kontejnerju 
leži kako truplo ali samo 
koža in črevesje živali. 
Tisti, ki je dal opozorilni 
napis na kontejner, si za-
služi nagrado KS Negova“, 
pravi predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Nego-
va Štefan Pucko, ki najbrž 
razmišlja tudi o postavitvi 
video kamer, a bi žal to bil 
prevelik strošek ...

O. B.

Čreva in kože prašičev na pokopališču

Vodovarstveno območje

Voda med drugim:

 - sestavlja 75 odstotkov možganov,
 - celicam prenaša hrano in kisik,
 - vlaži kisik za dihanje,
 - pomaga pretvoriti hrano  

 v energijo,
 - ščiti vitalne organe,

 - telesu pomaga absorbirati hranila,
 - sestavlja 22 odstotkov kosti,
 - je sestavni del hrustanca,
 - sestavlja 75 odstotkov mišic,
 - uravnava telesno temperaturo,
 - sestavlja 83 odstotkov krvi,
 - zmanjšuje težo.

Sprejemna pisarna

Zbirni center
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Z NARAVO

Kot običajno vas v Ov-
tarjevih novicah sproti 
obveščamo o pripravah 

na že jubilejni 5. Kmetijsko obr-
tniški sejem KOS 2015. Datum 
prireditve, zadnji vikend v maju, 
se hitro bliža in mi smo že v pol-
nem zagonu. Največ naporov 
zopet vlagamo v širitev programa dopolnil-
nih dejavnosti, saj zahteva ogromno koordi-
nacij. Kmetije še vedno niso dovolj pripra-
vljene pokazati svojih dejavnosti oz. izdelkov. 
Letos smo želeli tudi organizirati posvet na to 
temo, pa se nam je v zadnjem hipu izmuznil, 
upamo, da nam bo kljub temu uspelo prite-
gniti večje število ponudnikov.

Zdaj pa nekaj osnovnih podatkov, kaj vse 
se bo dogajalo na Sejmu. 

Petek bo letos v znamenju Govedorejske 
razstave, ki jo organizira Govedorejsko dru-
štvo Slovenske gorice Lenart in KGZS Ptuj. 
Zelo smo veseli tega sodelovanja in prepriča-
ni smo, da bo razstava zelo popestrila doga-
janje na sejmu. O podrobnostih več v poseb-
nem članku. Ob 12. uri bo uradna otvoritev 
sejma, program pripravljajo na Osnovni šoli 
Voličina; nastop šolske mladine je vsako leto 
lepo sprejet. Obljubljeno nam je, da se nam 
bo na otvoritvi priključil pristojni minister 
Dejan Židan, kot je to bilo tudi prejšnja leta. 
Ob 15. uri bo prvo ocenjevanje na sejmu 
ponujanih vin. Leta 2012 je bilo najboljše vi-
nogradništvo Šebart z rumenim muškatom, 
najboljši v letu 2013 je bil rumeni muškat vi-
nogradništva Toplak, v letu 2014 pa rumeni 
muškat vinotoča Kramberger iz Sp. Partinja. 
Popoldne ob 15. uri bo strojna demonstracija 
košnje trave prevozništva JOCO iz Šentilja. 
Za v petek zvečer še z Radiom Slovenske Go-

rice vedno tuhtamo, kakšna pri-
reditev bi pritegnila večje število 
obiskovalcev, zato o tem drugič.

V soboto se ob 10. uri prične 
tekmovanje v kuhanju najboljše 
Štajerske kisle župe. Kuhanje se 
je kot dogodek zelo dobro »pri-
jelo«, odziv ekip pa tudi, česar 

smo veseli. Zmagovalec lanskega leta je bila 
ekipa Občinske kühne Lenart. Župa je bila 
res dobra, saj so jo obiskovalci dobesedno 
razgrabili. Popoldne so zopet na vrsti strojne 
demonstracije. Prav tako nas bodo popoldne 
obiskali starodobniki iz Dupleka.

Nedelja je v znamenju vinogradnikov. Naj-
prej bo ob 10. uri izbor županovega vina. Pre-
nosa izbora županovega vina na sejem smo 
zelo veseli. Župan se s svojimi sodelavci tudi 
sicer zelo vključuje v dogajanja okrog sejma. 
Ob 11. uri bo slavnostna podelitev diplom in 
priznanj regijskega ocenjevanja vin. Vino-
gradniško društvo Lenart se pri organizaci-
ji tega dneva zelo trudi, predvsem pa želi v 
ocenjevanje pritegniti čim več udeležencev. 
Letošnje ocenjevanje je sicer v drugem delu 
aprila.

Prijave na sejem so že kar v teku. V kontak-
tih nam lanskoletni razstavljavci zagotavljajo 
ponovno udeležbo, intenzivno pa delamo 
tudi na animiranju novih razstavljavcev.

Sejem letos praznuje »mali« jubilej - 5. leto 
organizacije; malo in zelo veliko. Sejem se 
ocenjuje po več kriterijih. Najbolj pomem-
ben je seveda obisk. Lanskoletni obisk je bil 
dober. Prepričani smo, da tudi letos ne boste 
izpustili obiska na sejmu, ki je ravno zaradi 
vas brez vstopnine in parkirnine.

 Zapisal: F. Lovrenčič

Hipodrom Polena pri 
Lenartu je zadnja leta 
pogosto prizorišče raz-

stav živali, leta 2013 je bila tam 
državna razstava lisaste pasme 
Slovenije v okviru evropskega 
kongresa lisaste pasme v organi-
zaciji KGZ Ptuj. Od zadnje raz-
stave govedi v organizaciji Go-
vedorejskega društva Lenart pa 
je minilo že 5 let. V zadnjih letih 
se je na področju govedoreje na 
lenarškem veliko spremenilo. 
Mnogi rejci so zgradili nove so-

dobne hleve, povečali svoje črede, mnogi rejo 
govedi opustili, se preusmerili v druge pano-
ge ter se na različne načine prilagajali splo-
šnim družbenim ter kmetijsko-ekonomskim 
pogojem. Velik napredek je bil storjen pri se-
lekciji živali, predvsem pri reji krav molznic.

Govedorejsko društvo Slovenske gorice 
Lenart so v letu 1995 ustanovili rejci s stro-

kovno pomočjo kmetijske sve-
tovalne službe pri KGZ Ptuj. V 
letošnjem jubilejnem letu so si 
člani zadali pester program dela, 
najzahtevnejša bo organizaci-
ja govedorejske razstave in 1. 
dražbe plemenskih telic v Slo-
venskih goricah, ki bo 29. maja 
2015 v okviru kmetijsko obrtni-
škega sejma KOS Lenart na hipo-
dromu Polena.

Razstava bo obiskovalcem, 
predvsem pa strokovni javnosti 
in šolski mladini predstavila več 

kot 50 najboljših krav 
posameznih kategorij 
in pasem, rejcem pa 
dala priznanje za dobro 
rejsko delo, ki v ostrih 
sodobnih tržnih raz-
merah zahteva veliko 
strokovnega znanja, 
potrpežljivosti ter od-
rekanja. 

Prva dražbe plemen-
skih telic na območju 
delovanja društva in 
KGZ Ptuj ima cilj spod-
bujati vzrejo in prodajo 
plemenskih telic. Rejci 
bodo lahko izkoristili 
izvrstno priložnost za 

nakup plemenskih telic, hkrati pa bo to odlič-
na priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj. 

Razstava se bo začela ob 9. uri, predstavi-
tev in strokovno ocenjevanje krav bo pote-
kalo do 11.30 ure, ob 12. uri bo uradno od-
prtje sejma in razstave, dražba plemenskih 
telic pa ob 13.00 uri. 

Franci Ornik, KGZS Zavod Ptuj 

V Občini Benedikt je v soboto, 21. mar-
ca 2015, potekala čistilna akcija pod 
naslovom Očistimo svoj kraj 2015.

Organizatorji čistilne akcije so bili: Občin-
ska organizacija RK Benedikt, Lovska druži-
na Benedikt in Občina Benedikt. Zbrali smo 
se na naprej določenih zbirnih mestih. Na 
vsakem zbirnem mestu so sode-
lovali aktivisti RK, lovci in občin-
ski svetniki za dotično območje.

Akcija je potekala od 8. do 11. 
ure, udeležili pa so se je 103 ob-
čani, med njimi je bilo tudi nekaj 
otrok. V akciji smo zajeli pred-
vsem čiščenje obcestnih jarkov 
in robov cestišč, tako javnih poti 
kot lokalnih cest in pa predele 
gozdov, skozi katere potekajo 
ceste.

Zbrali smo okrog 6 m3 od-
padkov, predvsem gre za manjšo 
plastiko, pločevnike, papir, ste-
klenice. Našli smo pa, žal, tudi 

svinjske kože, okna, odpadno železo. Odpad-
kov je bilo sicer manj kot v preteklih letih, so 
pa bili žal nekateri odseki cest še vedno za-
skrbljujoče onesnaženi z odpadki.

Večjih odlagališč nismo našli in tudi na-
nje nismo bili opozorjeni s strani občanov. S 
svojo udeležbo smo veliko doprinesli k čisto-

či našega kraja, naše občine 
danes in poskrbeli, da našim 
otrokom zapustimo lepo in 
čisto naravo. V imenu orga-
nizatorjev se vsem, ki ste se 
akcije udeležili, iskreno za-
hvaljujem in vas k udeležbi 
vabim že prihodnje leto.

mag. Milan Repič,  
predsednik OO RK Benedikt

Petnajstega marca 2015 je v prostorih lo-
vskega doma v Benediktu potekal občni 
zbor Lovske družine Benedikt, na kate-

rem so imenovali dva nova častna člana: Ma-
rijo Ketiž, ki je kot dolgoletna aktivna članica 
lovske družine s svojim delom veliko prispe-
vala, in Milana Gumzarja, župana občine 
Benedikt, ki ima zasluge za dolgoletno dobro 
sodelovanje lokalne skupnosti z lovsko dru-
žino. LD Benedikt velja pohvaliti za vključe-
vanje v lokalno okolje, saj člani poleg svojega 
osnovnega poslanstva že vrsto let sodelujejo 
pri tradicionalni postavitvi majskega drevesa 
v Benediktu, aktivno pomagajo pri organiza-
ciji in izvedbi spomladanskih čistilnih akcij 
ter ob občinskem prazniku pripravijo eno 
izmed zanimivejših tekmovanj in druženj za 
občanke in občane. Da Lovska družina Bene-

dikt pod vodstvom starešine Janeza Čeplaka 
dobro deluje, dokazuje tudi priznanje Zlata 
vidra, ki ga podeljuje Lovska zveza Maribor 
za urejen lovski dom in okolico.

Sabina Šijanec, foto: Silvo Prosič

KOS 2015 od petka, 29. maja, do nedelje, 31. maja

Govedorejska razstava na KOS 2015

Očistimo svoj kraj 2015

LD Benedikt ima dva nova častna člana

Plaketo za častnega člana je v imenu župana Mi-
lana Gumzarja prevzel podžupan Janez Leopold.

Mladi voličinski zeliščarji svetujejo …

Zeliščarji smo tokrat bolj podrobno spoznavali dišečo vijolico. Tukaj je nekaj receptur.
Sirup proti trdovratnemu kašlju, ki je še posebej primeren za otroke: naberemo dve 

skodelici svežih cvetov, eno skodelico prelijemo z ¼ litra vode, prevremo in pustimo 
stati 24 ur. Tekočino precedimo in prelijemo drugo skodelico cvetov, stoji naj 24 ur. Nasle-
dnji dan precedimo in primešamo enako količino medu. Sirup hranimo na temnem, hla-
dnem prostoru v temni steklenici. Ob kašlju jemljemo 3-krat dnevno po eno žličko po jedi.

Mleko in vijolice proti bronhitisu: eno žlico listov dišeče vijolice prelijemo s skodelico 
vrelega mleka, pokrito naj stoji 15 minut, precedimo in sladkamo z medom. Pijemo 3-krat 
dnevno po eno skodelico.

Kandirane vijolice za okraševanje sladic: v 1/8 litra vrele vode raztopimo 300 g sladkorja. 
V raztopini namakamo 50 cvetov vijolice en dan. Z vilicami jih poberemo iz sladkorne raz-
topine in sušimo na papirju, da se strdijo.

Keksi z vijolicami: naredimo dobro krhko testo za kekse, ga razvaljamo in narežemo na 
kvadratke, spečemo toliko, da porumenijo. Namažemo jih s premazom iz snega treh belja-
kov, soka ene limone, 15 dkg sladkorja v prahu, 3 dkg zmletih posušenih cvetov vijolice. 
Spečemo do konca.

M. Č.

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
Sreda  6. 5. KO RK Sv. Trojica  v OŠ Sv. Trojica
Sreda  3. 6. TBP Lenart v tovarni
Sreda 17. 6. KORK Lenart v OŠ Lenart
Sreda 1. 7. OO RK Benedikt  v  OŠ Benedikt 
Petek  3. 7. OO RK Cerkvenjak  v OŠ Cerkvenjak  
Sreda  15. 7. OO RK Sv. Ana  v OŠ Sv. Ana 
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 MED LJUDMI

Vpliv nemške propagande je bil večji zara-
di bližnjega dogajanja v Mariboru. Proti novi 
državi SHS je bilo uperjeno tudi širjenje vzne-
mirljivih vesti o tem, da je prišlo v Ljubljani do 
upora vojaštva, da je general Maister pobegnil 
in da je vojaška oblast ukazala evakuacijo Ma-
ribora in postojank severno od Drave. Propa-
ganda je sejala negotovost tudi zaradi širjenja 
lažnih vesti o propadu mariborske »posojilni-
ce«, ki je po zaslugi dr. Franja Rosine na veliko 
pomagala Maistru z denarjem.27 Začela se je 
ostra gonja proti »krvoločnim Srbom« in proti 
srbski vojski, ki so jo obdolžili različnih hudo-
delstev. Čeprav se Lenarčani s to propagando 
niso preveč obremenjevali, pa le ni bilo čutiti 
pretiranega navdušenja nad novo državo. Ob 
tem je še najbolj zgovorna kasnejša  pripom-
ba dr. Ilauiga, »da je sreča, da tu ni prišlo do 
plebiscita – Slovenske gorice bile bi izgubljene 
kakor divni Korotan«.28 V ta kontekst sodi tudi 
ugotovitev, da je nastanek nove države zlasti na 
obmejnem območju Slovenskih goric pomenil 
novo periferizacijo in izgubo stika z najpo-
membnejšimn in najbližjim gospodarskim sre-
diščem Cmurekom. Na velja zlasti za širše ob-
močje Sv. Ane in deloma tudi Jurovskega Dola. 
V večetnično prebivalstvo pa je zasadil seme 
razdora, ki je vodilo do nepomirljivih 
nacionalnih konfliktov v času druge 
svetovne vojne.  Novi državi SHS so 
bili najbolj naklonjeni lenarški intelek-
tualci, zlasti predstavniki svobodnih 
poklicev in pripadniki Sokola. Na so-
dišču v Lenartu je bil prevratu sicer na-
klonjen dr. Ožbalt Ilaunig, ki je kljub 
vsemu ohranil previdno javno držo in 
se v teh dogodkih ni izpostavljal. Je pa 
vestno sledil ukazom predpostavljenih 
in dosledno spoštoval nove predpise o 
uradovanju v slovenskem jeziku. Pri 
lenarškem sodišču se je to zgodilo 16. 
novembra 1918.29 Slovensko urado-
vanje je povzročalo nekaj težav, zlasti 
zaradi nekaterih izrazov, ki so jih bili predvsem 
na sodišču vajeni le v nemščini. A so ta pro-
blem kmalu premostili. Sodišče je kmalu tudi 
na zunaj dobilo »jugoslovansko 
lice«, saj so na pročelju sodne 
zgradbe namestili tablo s slo-
venskim napisom te ustanove. 
Lenart je s tem dejansko prešel 
mirno v slovenske roke. 

V zvezi s tem prehodom je 
zanimiva ugotovitev, da je okoli 
prevzema sodišča z generalom 
Maistrom osebno kontaktiral 
dr. Ožbalt Ilaunig. Doslej to 
dejstvo ni bilo znano in Ilau-
nig ni bil ocenjen kot Maistrov 
podpornik ali sodelavec. A 
očitno sta kontaktirala tudi še 
v kasnejših letih, ko je Maister 
zbiral gradivo za različne pri-
spevke in knjige. V Ilaunigovi 
zapuščini se je namreč ohranilo 
pismo z dne 2. februarja 1932, 

v katerem lenarški sodni starešina dr. Ožbalt 
Ulaunig piše Maistru o dogodkih na sodišču v 
prevratnem letu in o zaobljubah za Jugoslavijo 
16. novembra 1918, ki sta jo dala sodna usluž-
benca Franc Krajnc in Franc Pernek. V pismu 
se Ilaunig dotakne tudi razmer na Koroškem 
in piše, da »se je Reberca žal čisto ponemčila, 
tovarna veliko vliva, tudi ni pravega človeka, ki 
bi vzpodbujal narodno zavest. Rokoljub gospej 
soprogi in srčnimi pozdravi, Vam vedno vdani 
Ilaunig«.31 Ilaunig je bil očitno v povezavah z 
nekaterimi tesnejšimi Maistrovimi sodelavci, 
predvsem s prof. Voglarjem , ki ga je  vabil k 
ustanavljanju odbora Jugoslovanske demokrat-
ske stranke pri Lenartu in ga prosil, da mu spo-
roči imena »zanesljivih naprednjakov«. Ilaunig 
mu je predlagal peterico in v ta krog uvrstil 
Tušaka, Murka, Petriča, dr. Weixla in Davorina 
Poliča.32 

Prva svetovna vojna je po štirih krvavih letih 
pustila velikanske posledice v Evropi in posle-
dično v vsem svetu. Za sabo je pustila popolno 
uničenje, velikansko gospodarsko škodo in ne-
gativne demografske posledice. Odnesla je kar 
štiri cesarstva, rusko, nemško, avstro-ogrsko in 
otomansko in trajno spremenila politični ze-
mljevid Evrope. 

Zmanjšala je vpliv Britanskega imperija in 
omogočila vzpon nove svetovne sile, ZDA.  Z 
razpadom avstro-ogrske monarhije so tudi slo-

venske dežele prišlo pod novo, 
jugoslovansko državo. Žal je bila 
po vojni s plebiscitom za vedno 
izgubljena Koroška, z rapalsko 
pogodbo  pa za dalj časa tudi 
dobršen del Primorske, ki ga 
je dobila Italija. Čeprav so bile 
podpisane mirovne pogodbe, pa 
miru v Evropi praktično ni bilo 
in  nova vojna je nenehno visela 
v zraku. Velika vojna 1914–1918  
torej ni prinesla nobenega miru, 
pač pa le dodatni razdor, novo 
gospodarsko krizo in politično-
ideološke napetosti, ki so se s 
prihodom nacistov na oblast v 
Nemčiji leta 1933 le še stopnje-
vale in končale z novo svetovno 
vojno leta 1939.

  Konec

 27 Marjan Toš, Prevratni dnevi 1918/1919 pri Lenartu v Slovenskih goricah, v: ČZN,št.2/1997, Maribor 
1997, 70. Z dr. Rosino je tesno sodeloval lenarški odvetnik in narodnjak ter Maistrov podpornik dr. Mi-
lan Gorišek. Kot vodja Goriškove pisarne je bil v stikih z dr. Rosino tudi Davorin Polič. Slednji je vneto 
podpiral Maistrovo vojsko in tudi sicer zagovarjal prizadevanja za nastanek nove jugoslovanske države 
SHS.
 28 Ožbalt Ilaunig, Dogodki pri Sv. Lenartu za časa prevrata, rokopis, Knjižnica Lenart.
 29 Ožbalt Ilaunig, Kronika sodnije pri Sv. Lenartu, I. zvezek, Pokrajinski arhiv Maribor, fond Ilaunig 
Ožbalt 1923–1944, 1937045/2.
 30 Pismo Ožbolta Ilauniga generalu Maistru z dne 2. februarja 1932, Ilaunig, 1937045/2, Pokrajinski 
arhiv Maribor. Pismo je eden od odgovorov generalu Maistru na njegov poziv sodiščem v območju 
Okrožnega sodišča Maribor, »ki jih je novembra in decembra 1918 zasedlo poverjeništvo za pravosodje 
v Ljubljani in ki so kljub težkim razmeram vzorno uradovala. Zato bi v svoji knjigi, ki bo pričala o takra-
tnem času, opisal tudi prevrat na teh sodiščih. O nekaterih imam že zadevne podatke, ne pa še o Vašem«, 
je pisal Maister Ilaunigu, ki mu je nato v dveh odgovorih zelo podrobno opisal razmere na lenarškem 
sodišču in deloma tudi v trgu Sv. Lenart v prevratnem času 1918/1919. Še enkrat se je pokazala objektiv-
nost Ilauniga, ki je veljal za verodostojnega kronista lenarškega dogajanja in je očitno bil povezan tudi z 
generalom Maistrom. In najbrž tudi z nekaterimi njegovimi najtesnejšimi sodelavci v Mariboru, ki so se 
nanj obračali med pripravami na ustanovitev Jugoslovanske demokratske stranke. Bil je med zaupniki 
te stranke v Lenartu in nanj se je obračal tudi tajnik Narodnega sveta v Mariboru prof. Franjo Voglar.
 31 Prof. Franjo Voglar je bil tajnik Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru. Narodni svet za Štajersko je 
bil ustanovljen 26. septembra 1918. Za predsednika je bil imenovan deželni in državni poslanec dr. Karel 
Verstovšek, za podpredsednika odvetnik dr. Franjo Rosina, za tajnika prof. Franjo Voglar in za blagaj-
nika teolog in zgodovinar dr. Fran Kovačič (prim. Lojze Penič, Priprave na prevrat leta 1918, v: General 
Maister, Zbornik referatov s simpozija, Maribor 2002, 20).
 32 Ilaunig, 1937045, Pokrajinski arhiv Maribor, pismo tajnika Narodnega sveta Voglarja Ožbaltu Ilaunigu 
z dne 17. oktobra 1918.

Marjan Toš

LENART IN PRVA SVETOVNA VOJNA 1914–1918
5., zadnji del

Prva svetovna vojna in Slovenske gorice

Rudolf Maister (1874-1934)

Slovenske knjižne police 
so bogatejše za prvi po-
natis druge izdaje knjige 

Vojak z zlatimi gumbi avtori-
ce Miriam Steiner Aviezer. 
Prva izdaja tega zanimivega 
čtiva za mlade bralce je že 
pred leti povšem pošla in po 
knjigi je bilo zlasti med mla-
dimi bralci na Slovenskem 
veliko povpraševanje. Za pri-
pravo in izdajo je poskrbela 
Sekcija za interdisciplinarno 
raziskovanje ZRC SAZU v 
Ljubljani, njen izid pa je pod-
prlo veleposlaništvo države 
Izrael na Dunaju, ki pokriva 
tudi Slovenijo. Risbe je prispeval Vladimir 
Lakovič, besedilo je jezikovno pregledala He-
lena Dobrovoljc, oblikovanje in prelom je bilo 
delo Tanje Radež, knjigo pa so v 300 izvodih 
natisnili v tiskarni Cicero v Begunjah.

Spremno besedo za drugo izdajo je pripra-
vil dr. Oto Luthar, zgodovinar in tudi ugle-
dni raziskovalec problematike holokavsta na 
Slovenskem, sicer pa tudi direktor ZRC. Med 
drugim je poudaril, da je »leta 1935 rojena 
Miriam Steiner Aviezer do svojega šestega 
leta živela idilično življenje. V lekarni njene-
ga očeta Bele Steinerja v Trebnjem se ljudje 
niso srečevali samo zaradi zdravil, temveč 
tudi zaradi radijskih in časopisnih novic, ki 
jih je Bela Steiner še sveže posredoval svojim 

strankam. V skrbeh za staro 
mamo, ki je živela v Karlov-
cu, je mama Zora s hčerko 
odpotovala na Hrvaško, kjer 
so ju zajeli ustaši in ju poslali 
v taborišče Stara Gradiška. 
Ločena od mame se je v 
upanju na ponovno snidenje 
skušala prilagoditi novim 
razmeram. Potem ko se je to 
zgodilo, pa se je dolgo priča-
kovano srečanje spremenilo 
v nočno moro. Ali, kot pra-
vi avtorica, šestletna Biba ni 
bila več otrok in mati ni bila 
tista mati, ki jo je Biba želela 
videti. Postali sta zapornici 

z istimi obveznostmi. Kasneje ju je oče sicer 
uspel spraviti nazaj v Slovenijo, vendar so jih 
Italijani kmalu zatem izselili v taborišče Fer-
ramonti. Po kapitulaciji Italije se je družina 
umaknila v partizane in tam dočakala osvo-
boditev.«

Roman Vojak z zlatimi gumbi je prvič izšel 
leta 1964 v zbirki Pota mladih. Knjiga je nale-
tela na velikanski odmev in je bila prevedena 
v srbohrvaščino, angleščino in hebrejščino. 
Steinerjeva živi v Izraelu, kjer si je ustvarila 
dom in družino s pisateljem Šmuelom Avie-
zerjem v Tel Avivu. Pogosto obišče Slovenijo 
in še vedno sodeluje v mnogih raziskovalnih 
projektih o holokavstu. 

dr. Marjan Toš

V zadnje slovo Majdi Lenič, 
rojeni Skuhala, rojeni v Sveti Tro-
jici v Slov. goricah (Trojiški trg, 
nekdanji zdravstveni dom). Po-
svojila sta jo učitelj Jože Golob in 
žena Hani, ker nista imela lastnih 
otrok. Kot dedič zgradbe v Sloven-
ski ulici iz leta 1831 je v njej obča-
sno živela, jo spoštovala in bila zelo hvaležna 
sosedom Hojs, da so jo čuvali … in bili zelo 
dobri sosedi. Počiva na ljubljanskem poko-
pališču Dravlje. Kot je želela, so namesto 
cvetja in sveč namenili denar za Zeleni pr-
stan (Društvo za ohranjanje Poti spominov 
in tovarištva).

Bila je udeleženka NOB, učiteljica, šolska 
ravnateljica in dolgoletna voditeljica Vo-
dnikove domačije. Majda Lenič je bila zelo 
poznana v ljubljanskih šolskih, kulturnih in 
političnih krogih. Po vojni je nekaj časa učila 
v rojstni Sveti Trojici v Slov. gor (tu je tudi 
igrala v več igrah) in Voličini, pa na OŠ Prule 
in kar 17 let na OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani.

Najprej je imela na skrbi razredni pouk, 
nato pa je poučevala slovenski jezik, ki ji je 
tako lepo tekel. Več let je bila ravnateljica 
osnovne šole v Vodicah nad Ljubljano, nato 
ravnateljica osnovne šole Riharda Jakopiča, 
kjer se je upokojila. Vmes pa je počela še 
marsikaj drugega. Tako je več let delala v 
Beogradu na zunanjem ministrstvu takratne 
SFRJ, dva mandata je bila podpredsednica 
občinske skupščine Ljubljana – Šiška in skr-
bela za družbene dejavnosti in kulturo na ob-
čini. Mnoga leta je bila predsednica občinske 

ZKO Ljubljana-Šiška, nekaj časa 
pa je bila tudi podpredsednica 
mestne ZKO Ljubljana. Srečevala 
se je z delom v krajevni skupnosti, 
to ji je bilo zelo pomembno, ker je 
bila blizu ljudi in njihovih potreb.

Leta 1943 je bila internirana, re-
šila jo je mati. Poznavalci pravijo, 

da je bila izjemno dobra učiteljica in ravnate-
ljica na osnovnih šolah. Že kot otrok je želela 
biti učiteljica. Svoj poklic je imela izredno 
rada in je bila srečna v njem.

Največ vredno v njenem kulturnem delo-
vanju je to, da je na svojih šolah spodbuja-
la kulturno dejavnost: obiski Drame, ogledi 
opernih in baletnih predstav. Dobivali so 
pohvale, da so bili dobra in spoštljiva publi-
ka. Menila je, da je vse odvisno od ravnatelja 
oz. ravnateljice šole. O strankah pa je menila: 
včasih je bilo enoumje, sedaj pa je več stran-
karskih enoumij, za povrh pa si še strankar-
ski ljudje mečejo polena pod noge in drug 
drugega žalijo. Res je, da so se v prejšnjem 
sistemu nekateri polastili oblasti, vendar to 
velja to tudi za sedanji sistem zgodnjega kapi-
talizma. Sedaj imajo nekateri polna usta do-
movine, za katero pa zastonj nič ne naredijo.

Zato je razumljivo, da ni bila v nobeni 
stranki. Pozitivno po njenem je edino to, da 
smo postali samostojna država. Vse drugo je 
vprašljivo.

Majda, iskrena hvala za vse dobro.
Zapisal: Slavko Štefanec,  

foto: družina Hojs

Miriam Steiner Aviezer: Vojak z zlatimi gumbi
Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU - Založba ZRC 
SAZU Ljubljana, Ljubljana 2015, 111 str.

Majda Lenič (1926-2015)

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v maju

Večer hospica z naslovom

TISTI, KI OSTANEJO PO TEM …

bo v torek, 5. maja, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Samomor je najbolj skrivnostna od vseh smrti, saj je nedojemljiva za tiste, ki ostanejo 

za vsakim samomorom. Zgodba se ne konča s smrtjo posameznika, smrt, samomor šele 
ustvari zgodbo, ki ne le da spremlja vse tiste, ki so tako ali drugače povezani s samomo-
rilcem, ampak deluje kot močan dejavnik njihovega dolgotrajnega trpljenja. Predavatelj 

bo poslušalcem predstavil potek samomorilnega procesa, ustvarjanje posmrtne zgodbe, ki 
lahko odreši krivde ali zaznamuje za vedno.  

V tej zgodbi poslovilna pisma igrajo zelo pomembno vlogo.
Predaval bo doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psih. psihoterapevt. 

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

FELJTON
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IZ KULTUREMED LJUDMI

Zadnjega marca 2015 je 90 let prazno-
vala Helena Slaček iz Oseka. Helena 
je bila rojena v Orehovskem vrhu v 

Gornji Radgoni staršema Benko. Otroštvo 

je preživljala z brati Jožefom, Frančkom, Ja-
nezom ter s sestrami Marijo, Terezijo, Tiliko 
in Ivanko. Z možem Antonom sta se preselila 
v Osek leta 1954. V zakonu so se jima rodili 

trije otroci, in sicer Anton, Ma-
rija in Jože. Danes živi skupaj 
s hčerko Marijo. Prav tako jo 
razveseljuje osem vnukov in 
osem pravnukov. 

Na njen praznik jo je obiskal 
župan občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah Darko Fras, 
podžupanja in predstavnica 
rdečega križa Sveta Trojica 
Zdenka Polanec in Franc Or-
nik. Zaželeli smo ji še mnoga 
zdrava leta. 

Barbara Cvetko

Petega aprila 2015 je 90. jubi-
lej praznovala Marija Herič 
iz Zgornjega Porčiča. Marija 

se je rodila v Zgornjem Porčiču 
staršema Elizabeti in Vilijemu Po-
stružniku. Otroštvo je preživljala s 
sestrami Leopoldino, Marijo, Mile-
no, Cvetko in bratoma Vilijemom 
in Radom. 

Leta 1951 se je poročila z Mati-
jem Heričem, prav tako iz Zgor-
njega Porčiča, in se tako preselila k 
njemu, le nekaj hiš stran od svoje 
rojstne hiše. Tam so jo pričaka-
li otroci Zofka, Micika, Alojz in 
Franček, katerim so se nato pridru-
žili še otroci Ivan, Milena in Cvetka. Marija je 
bila gospodinja in skrbela za dom in družino. 
Danes jo razveseljuje sedem vnukov in osem 
pravnukov. Pri svojih 90 letih je gospa Marija 
še prava korenina in dobrega zdravja. 

Za njen praznik jo je obiskal tudi župan 
občine Sveta Trojica Darko Fras, podžupanja 

Zdenka Polanec, predstavniki Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa in predstavniki Dru-
štva upokojencev Sveta Trojica. Marija se je 
obiskov zelo razveselila, mi pa smo ji zaželeli 
še mnoga zdrava leta. 

Barbara Cvetko

V soboto, 11. aprila, sta s svo-
jimi najbližjimi praznovala 
biserno poroko 82-letna 

Terezija in 83-letni Franc Krajnc iz 
Gočove pri Sv. Trojici v Slovenskih 
Goricah, ki sta dolga leta živela in 
delala v Mariboru. Civilni in cer-
kveni bisernoporočni obred je po-
tekal v cerkvi sv. Trojice. Civilnega 
je ob sodelovanju Barbare Cvetko 
opravil župan občine Sv. Trojica 
Darko Fras, ki je zakoncema izro-
čil priložnostno darilo in biserno-
poročno listino. Kot je povedal ob 
pozdravu bisernoporočencev in 
svatov, je to bila prva biserna poroka v obči-
ni, odkar deluje kot samostojna občina. Cer-
kveni obred je ob darovani zahvalni maši ob 
asistenci župnika Bernadra Goličnika opravil 
upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger, ki 
je ob tem med drugim dejal: »Vezalo vaju je 
60 let sreče in zvestobe ter otroka in vnuka, 
ki so biseri vajinega skupnega življenja«. Oba 

zakonca, ki sta se jima rodila sinova Branko 
in Milan in ju obdarila z dvema vnukoma, sta 
si pokojnino zaslužila z zaposlitvijo v Mari-
boru. Franc je delal v MTT Maribor, Terezija 
pa v zasebnem podjetju kot šivilja. Jesen ži-
vljenja preživljata v Gočovi, kjer sta si v ženi-
ni rojstni hiši ustvarila dom.

Barbara Cvetko   

Koronarno društvo Radenci, ki zdru-
žuje okrog 130 članic in članov (srč-
no-žilnih bolnikov) iz širšega obmo-

čja severovzhodne Slovenije (od Lenarta do 
Lendave in Ormoža), predvsem iz Pomurja 
in Slovenskih goric, s številnimi dejavnost-
mi nenehno skrbi za boljše počutje članstva 
in sploh društva. Slednje namreč predstavlja 
tudi v pomurski regiji najpomembnejšo orga-
nizirano doživljajsko rehabilitacijo bolnikov 
z boleznijo srca in ožilja izven zdravstvenega 
sistema. Številne aktivnosti, kot so strokovna 
predavanja, na katerih članstvo in vse druge 
seznanjajo o različnih temah, povezanih s 
srčnimi in žilnimi obolenji, delavnice, pred-
stavitve, telovadba, vaje, izleti, hoje ... se vr-

stijo tudi v teh pomladnih dneh. 
Koronarno društvo Radenci, ki deluje od 

leta 2002, je bilo ustanovljeno kot sedmo 
koronarno društvo v Sloveniji. Od nastanka 
naprej je predsednik Koronarnega društva 
Radenci Edvard Metličar, ki je bil tudi so-
ustanovitelj in je bil tudi na zadnjem zboru 
članstva soglasno izvoljen za naslednji štiri-
letni mandat. Poleg predsednika so na zboru 
za naslednji štiriletni mandat izvolili še pod-
predsednika Antona Mlinariča in Štefana Ža-
lodca, tajnik je Peter Cvetkovič; poleg ome-
njene četverice pa so v predsedstvu še: Majda 
Brunčič, Ernest Borc, kardiologa Sonja Vido-
vič Rauter in Ivo Kos ter še Darja Ribič. 

O. B.

90 let Helene Slaček iz Oseka

90 let Marije Herič iz Zg. Porčiča

Bisernoporočenca Terezija in Franc Krajnc 
iz Gočove

Koronarce še naprej vodi Edo Metličar 
V ospredju predvsem skrb za počutje srčno-žilnih bolnikov

Folklorne skupine nastopile v Lenartu
Proti koncu marca so v Domu kulture v 

Lenartu nastopile odrasle folklorne skupine 
na srečanju, ki se imenuje Si za ples? 
Sem za ples! Strokovni spremljevalec 
srečanja je bil dr. Mirko Ramovš, ki 
si je ogledal nastope folklorne skupi-
ne Mravlja VDC Polž Maribor, enota 
Lenart, ki jo vodi Jasna Šosterič, fol-
klorne skupine Kulturnega društva 
Sveta Ana, ki jo vodi Simona Satler, 
odrasle folklorne skupine Kultur-
nega društva Cerkvenjak, ki jo vodi 

Slavica Kovačič, folklorne skupine Jurovčan 
Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski 

Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt 
in Darinka Kramberger, nasto-
pili sta tudi mladinska folklor-
na skupina Podkev in folklorna 
skupina Metla Kulturno turistič-
nega društva Miklavž pri Ormo-
žu, ki ju vodi Leonida Novak. 

Foto arhiv sklada

 
Dve domačinki na Festivalu mlade literature URŠKA 2015 – literarnem 
srečanju za severovzhodno Slovenijo    

Srečanje bo potekalo v soboto, 25. aprila 
2015, v Sveti Trojici in na Sveti Ani v Sloven-
skih goricah v organizaciji JSKD OI Lenart 
in v sodelovanju s KD Ernest Golob-Peter, 
občino Sveta Trojica. Udeležence bo sprejel 
tudi župan občine Sveta Trojica Darko Fras. 
Strokovno bo srečanje spremljal selektor Mi-
lan Vincetič. Udeleženci bodo: 

Nika (Alenka) Bedekovič (Pevec) s Koga, 
Lea Dvoršak iz Zgornje Velke, Melani Erjavec 
iz Križevcev pri Ljutomeru, Sandra Hatha-

way, Sara Špelec, Aleksandrer Vogrinc in Eva 
Žunec iz Maribora, Mia Hren iz Zreč, Bar-
bara Lenarčič iz Bogojine, Nuša Lorenčič iz 
Ormoža, Sabina Majerič iz Sv. Ane v Sloven-
skih goricah, Aleksandra Papež iz Trnovske 
Vasi, Alenka Pevec iz Velike Nedelje, Boštjan 
Ribič iz Limbuša, Megi Tinev iz Murske So-
bote, Helena Zemljič iz Jurovskega Dola.

Finalni del festivala mlade literature Urška 
2015 bo potekal 16. in 17. oktobra 2015 v Slo-
venj Gradcu.

Območno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin v Sveti Trojici 
in Voličini

V okviru srečanja sta se predstavili 
dramska skupina Cerkvenjak s pred-
stavo I. Brešana v priredbi T. Partljiča: 
Amlet iz Spodnjega Grabonoša v režiji 
Milana Černela, v cerkvenjaško narečje 
je besedilo prevedel dr. Bernard Rajh, 
in dramska skupina KTD Selce s pred-
stavo Julijane Bračič, ki je predstavo 
tudi režirala: Trikrat hura za ženske. 
Strokovno je srečanje spremljala Ana 
Ruter. 

Otroški oder – srečanje otroških gledaliških skupin v Jurovskem Dolu 
Letos so nastopile mlaj-

ša otroška dramska skupina 
OŠ Sveta Ana s predstavo po 
tekstovni predlogi A. Šefer 
Mihelič: Mala baletka v režiji 
Mateje Kop, otroška gledališka 
skupina OŠ Voličina s pred-
stavo po tekstovni predlogi K. 
Kolmanič: Mačja šola v reži-
ji Borisa Györköša, dramski 
krožek OŠ Cerkvenjak – Vito-
marci s predstavo po tekstovni 
predlogi O. Paušič: Pepelkin 
čevelj v režiji Jožice Vršič in 
dramska skupina OŠ Sveta 
Ana po motivih bratov Grimm: Kdo hoče 
plesati z menoj? v režiji Barbare Pristovnik. 
Strokovno je srečanje spremljala Maja Gal 
Štromar. Nastopajoče je pozdravil tudi župan 
občine Peter Škrlec. Organizatorja srečanja 

sta bila JSKD Lenart in Kulturno društvo 
Ivan Cankar Jurovski Dol v sodelovanju z OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in občino Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah. 

OI JSKD Lenart

Dramska skupina KTD Selce

Dramska skupina OŠ Voličina s prestavo Mačja šola, foto: arhiv 
sklada

Dramska skupina Cerkvenjak
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IZ KULTURE

Lenarški dom kulture je bil vnovič premaj-
hen za vse ljubitelje narodnih in ponarodelih 
pesmi, s katerimi so se ob tridesetletnici ume-
tniškega ustvarjanja na jubilejnem koncertu 
predstavili Završki fantje. Pod vodstvom ne-
utrudnega Darka Škergeta so izvedli izbrani 
program, v katerega so tokrat uvrstili samo 
narodne in ponarodele pesmi, začenši z Ma-
istrovimi Završkimi fanti. Izjemno ubrano 

petje moške vokalne skupine, ki je v minulih 
treh desetletjih navduševala hvaležno občin-
stvo na treh kontinetnih in zabeležila preko 
1500 nastopov, je dobesedno navdušilo in 
napolnilo hvaležna srca domačega občinstva, 
ki ni ostalo ravnodušno. Njihove dlani so bile 
pregrete, saj so pevce po vsakem sklopu pe-
smi nagradili z dolgimi aplavzi. Pravi lenar-
ški in slovenskogoriški trubadurji, imenitni 
ambasadorji slovenstva in slovenske kulture 
v Kanadi, Avstraliji, Nemčiji, Avstriji, Švici, 
Liechtensteinu in še marsikje po svetu so bili. 
Znali so prinesti košček domovine med naše 
zamajce na Koroškem, v Italiji in v Porabju, 
med naše rojake širom po svetu in z ubrano 
zapeto slovensko pesmijo velikokrat orosili 
marsikatero oko. Povsod so jih lepo sprejeli 
in povsod so bili deležne izjemne pozorno-
sti, saj so v koncertne programe vključevali 
ne samo slovenske narodne in ponarodele, 
pač pa tudi priljubljene umetne pesmi, pesmi 
tujih glasbenih ustvarjalcev, kot na primer 
črnske duhovne pesmi in izbrane napeve iz 
svetovno znanih oper in arij. Topli sprejemi 
širom po svetu, prijazni stiski rok in hvaležni 
aplavzi so največja nagrada za res neverjetni 
ustvarjalni opus skupine Završki fantje iz Le-
narta.

Pobudnik ustanovitve je bil Jože Golob, 
prepoznavni »Trojiški slavček«, in ob ustano-
vitvi so se imenovali Štajerski fantje. Ko pa 
so se morali tako rekoč čez noč naučiti Mai-
strovo pesem Završki fantje in z njo nastopiti 
na otvoritvi Maistrove spominske sobe na 
Zavrhu leta 1986, jim je Aleš Arih predla-
gal, naj bodo kar Završki fantje. Ime se jih je 
prijelo in brez njih nato ni minila tako rekoč 

nobena Maistrova sve-
čanost na Zavrhu. Bili so 
in ostajajo Završki fantje, 
so del identitete Sloven-
skih goric, so skupina, ki 
je prejela veliko priznanj 
na številnih uglednih 
glasbenih festivalih, in 
so skupina, ki zna pri-
vabiti nasmeh na obraz 
in napolniti dušo tudi 
najbolj preprostemu člo-
veku, kateremu zapojejo 
ob rojstnem dnevu. Ve-
liko so sodelovali z RTV 
Slovenija in z mnogimi 
radijskimi postajami ter 
izdali več kaset in zgo-
ščenk. Vokalno skupino 
sestavljajo Jože Golob, 

David Ornik, Branko Šober, Janez Perko 
in od samega začetka dirigent, organizator in 
umetniški vodja Darko Škerget. So prepro-
sti, skromni fantje, pevsko nadarjeni in po-
srečeno zbrani kot iskreni in dobri prijatelji, 
ki jih pesem druži polna tri desetletja. 

To ni ravno tako malo, in če lahko skle-
pamo po navdušenem sprejemu občinstva 
na jubilejnem koncertu v prepolni dvora-
ni Doma kulture pri Lenartu, bodo najbrž 
praznovali tudi Abrahama. To jim je zaže-
lel predsednik Nadzornega odbora Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti Slovenije mag. 
Franci Pivec, ki jim je podelil posebno pri-
znanje. Pevci so prejeli tudi priznanja Sklada 
za kulturne dejavnosti Slovenije in območne 
enote iz Lenarta, ki jim jih je podelila Breda 
Slavinec. Ob njihovem jubileju je spregovoril 
tudi Aleš Arih, njihov velik prijatelj in po-
budnik Maistrovega spominjanja na Zavrhu. 
Orisal je njihovo umetniško in ustvarjalno 
pot ter posebej poudaril velikanski prispe-
vek Završkih fantov v slovensko kulturno 
zakladnico in v skrinjo slovenske glasbene 
kulturne dediščine. Koncert ob jubileju je 
bil nepozabno kulturno doživetje in prijetna 
osvežitev lenarške kulturne scene.

dr. Marjan Toš

Literarni natečaj za najboljšo sodobno pravljico
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k 

sodelovanju na vseslovenskem literarnem natečaju za najboljšo 
sodobno pravljico »Ali v deveti deželi še raste škrlatni cvet?« Vse-
binska podlaga natečaja je pravljica Škrlatni cvet ruskega pisatelja 
Sergeja T. Aksakova, ki je zelo podobna priljubljeni pravljici Le-

potica in zver. Preberite 
pravljico Škrlatni cvet in jo bodisi v prozni bodisi v 
verzni obliki prestavite v sedanjost. Prozna besedila 
lahko obsegajo največ 10000 znakov s presledki, 
verzna pa največ 4000 znakov s presledki. Vsi pri-
spevki naj bodo natipkani na računalnik. Prevod 
pravljice, dodatna navodila in ostale podatke o 
natečaju najdete na naši spletni strani: http://www.
kgd-reciklaza.org

Vaše besedilo pošljite v štirih izvodih v A4-ku-
verti, v katero vstavite še manjšo zaprto kuverto z 
vašimi podatki: ime, priimek, starost, naslov, ele-
ktronska pošta in telefonska oz. mobilna števil-
ka. Če želite, da prispevek objavimo pod psevdoni-
mom, ga dopišite k zgornjim podatkom. 

Besedila pošljite najkasneje do 22. junija 2015 in 
jih naslovite na: 

Kulturno–gledališko društvo Reciklaža 
Nad jezerom 3 
2235 Sveta Trojica 
s pripisom »Za literarni natečaj«

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na elektronskem naslovu kgd.reciklaza@gmail.com.

Ob 30-letnici Završkih fantov jubilejni koncert v Lenartu

Napolnili srca in ogreli dlani poslušalcev

Ali v deveti deželi še raste škrlatni cvet?

455 otrok zapelo v Sveti Trojici
Na reviji otroških in mladinskih pevskih 

zborov, ki je potekalo 31. marca 2015 v Sveti 
Trojici in sta jo pripravila JSKD Lenart in OŠ 
Sveta Trojica v sodelovanju z Občino Sveta 
Trojica, ki jo poimenujemo Čričkov in Slavč-

kov gaj, je nastopilo 455 otrok. Nastopajoče je 
pozdravil tudi župan občine Darko Fras.

Nastopili so otroški in mladinski pevski 
zbori iz sedmih osnovnih šol, ki jih v Be-
nediktu in Sveti Trojici vodi Petra Škrlec, v 
Cerkvenjaku Anita Grajfoner Petrič, v Juro-
vskem Dolu Marjeta Caf, v Lenartu Marina 

Zimič, na Sveti Ani Nataša Petek, v Voličini 
pa Aleksander Šijanec. Strokovno je revijo 
spremljala Alenka Korpar. 

Orfejeva pesem v Jurovskem Dolu
Na reviji odraslih pevskih zborov in malih 

vokalnih skupin Orfejeva pesem 2015 bodo 
nastopili zbori in skupine iz območja Uprav-
ne enote Lenart. Strokovno bo revijo spre-
mljal Mitja Gobec. Potekala bo v petek, 22. 
maja 2015, v kulturnem domu v Jurovskem 

Dolu. Organizatorja srečanja sta JSKD Le-
nart in Kulturno društvo Ivan Cankar Juro-
vski Dol v sodelovanju z OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol in občino Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah. 

Ljudska pesem v Benediktu
V soboto, 16. maja 2015, bo v Benediktu 

potekalo srečanje ljudskih pevcev, srečanje 
bo strokovno spremljala Jasna Vidakovič. Or-
ganizatorja srečanja sta JSKD Lenart in Glas-

beno umetniško društvo Musica Levares, 
Muzikoterapija iz Benedikta v sodelovanju z 
občino Benedikt. 

Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin bo potekalo v Lenartu
29. maja 2015 v večernih urah bo potekalo 

regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, 
ki ga bo izvedel JSKD Lenart v Domu kulture 

v Lenartu za medobmočje JSKD-jev Lenart, 
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica.

Redna skupščina Zveze kulturnih društev Slovenskih goric 
Redna skupščina je potekala v Domu kul-

ture v Cerkvenjaku 23. marca 2015. Ude-
ležence je pozdravil župan občine Marjan 
Žmavc. Na skupščini so sprejeli spremembe 

statuta, podrobneje so spregovorili o progra-
mu Tedna ljubiteljske kulture in sprejeli vse-
binsko-finančni plan dela za leto 2015.

Breda Slavinec

April je mesec knjige, takšne in drugačne. 
Ukvarjamo se z mladinsko književnostjo, 
zaključujemo bralne značke, svetovni dan 
knjige. Obeležujemo obletnice. V letu 2015 
ima kar nekaj naših znanih avtorjev okrogle 
obletnice – tako praznuje septembra 70-le-
tnico Slavko Pregl pa avgusta 75-letnico Tone 
Partljič. 

V Knjižnici Lenart smo poimenovali leto-
šnje leto Preglovo leto, čeprav smo na seznam 
del za bralno značko za odrasle vključili tudi 
mnogo del domačih avtorjev (Ilaunig, Krai-
gher, Slavinec, Devjak, Kramberger, Partljič, 
Cankar …) avtorjev, ki so kakorkoli povezani 
z Lenartom in jih tudi povezujejo razne oble-
tnice. 

Slavko Pregl se je pred kratkim udeležil po-
delitve bralne značke na OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, 23. aprila Noči knjige v Knjižni-
ci Lenart, kjer bo osrednji gost tudi 10. junija 
v okviru prireditev Ti veseli dnevi Knjižnice 
Lenart.

Noč knjige je vseslovenski projekt branja in 
aktivnost v zvezi z bralno kulturo. To pa ni 
edino, kar šteje. Pomembno je predvsem po-
vezovanje ljudi. Vsa branja in pripovedovanja 

ter srečevanja ljudi imajo pomemben učinek 
v medgeneracijskem sodelovanju ter bistvu 
človekovega življenja, ki je v teh kriznih časih 
usmerjeno v povsem druge vode.

V noči knjige smo podelili kar 19 priznanj 
sodelujočim v bralni znački za odrasle, jih 
tudi nagradili (Si. mobil Lenart) in še lepo 
nam je bilo v prijetnem večeru.

Prav je, da omenimo tudi promotorko 
branja, vodjo projekta, Aleksandro Papež, ki 
vlaga redno vse napore v ponudbo, zanimivo 
podobo in uspešno vodenje prireditev, pove-
zanih s knjigo in branjem.

Zgodbe so zakon, takšne in drugačne. 
Slavko Pregl je zapisal v spremni besedi k 
novi izdaji Odprave zelenega zmaja: »Vendar, 
zgodbe se ne starajo. Lahko da se tovarišica 
preimenuje v učiteljico, lahko da se prašna 
cesta prerodi v avtocesto, da miličnik posta-
ne policist, pa pisalni stroji odromajo v mu-
zeje in napočijo razne tipkovnice. V redu. A 
fantovska nabritost pa fantovski neustavljivi 
načrti in sijoče dekliške oči in pamet tam za 
njimi in nato med njimi prijateljstvo, pa, hm, 
ljubezen … ne, vse to nikoli ne zastara.«

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

OPZ Lenart, foto: Bojan Mihalič

Profesor Aleš Arih in Završki fantje na jubilejnem koncertu, Foto Tone
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IZ KULTURE

Vabimo Vas, da se udeležite delavni-
ce ustvarjanja grafitov v organizaciji 
Muzikluba in Mitje Ploja med 27. in 
29. aprilom v Lenartu.

Streetart

Razpis za vpis v Glasbeno šolo Lenart In  
Cerkvenjak za šolsko leto 2015/16

Konservatorij za glasbo in balet Maribor – podružnična glasbena in baletna šola Lenart z 
dislociranim oddelkom Cerkvenjak – objavlja razpis za vpis v glasbeno šolo v šolskem letu 
2015/16. Vabimo vse starše, ki si želijo za svoje otroke kvalitetno glasbeno izobrazbo, da jih 
pripeljejo na preizkus glasbenih sposobnosti za program glasba ter vpis v glasbeno in plesno 
pripravnico.

Preizkus za vpis bo potekal v petek, 22., in v sredo, 27. maja 2015, od 17. do 19. ure, v 
prostorih glasbene šole Lenart (Trg osvoboditve 7, Lenart) in glasbene šole Cerkvenjak (OŠ 
Cerkvenjak).

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

V glasbeni šoli Cerkvenjak razpisujemo naslednje programe: klavir, harmonika, kitara, 
flavta in kljunasta flavta.

Za vpis v program glasbene in plesne pripravnice ni potrebno opravljati preizkusa glasbe-
nih sposobnosti.

V torek, 12. maja 2015, 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. 

Pripravila: Irena Košmerl Leš

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
oboa 9 - 11 let
novo: tolkala 9 - 18 let
B. program:
Glasbena pripravnica 6 let

C. program ples:
Plesna pripravnica 6 - 9 let
Balet 9 - 11 let

Dišeča vijolica (Viola odorata)
Dišeča vijolica je očarljiva, 

drobna znanilka pomladi. Je 
trajnica, ki ima rada rodovitna 
vlažna tla. Raste na vrtovih, trav-
nikih, zelenicah, ob plotovih, 
pod grmovjem. V zemlji ima 
močno korenino, v višino zraste 
do 10 cm. Listi so srčaste oblike, 
iz pazduh pritličnih listov izra-
ščajo živice. Na tankih cvetnih 
pecljih je po en cvet vijolične barve (lahko tudi 
bele, svetlo modre, roza, vijolično rdeče), močno 
dišeč, sestavljen iz petih neenakih venčnih lističev. 
Plod je semenska glavica z množico drobnih se-
men. Odorata v latinskem jeziku pomeni prijetno 
dišeč. Pri nas jo poznamo še pod imeni: ljubica, 
fijolica, babji stolček. Zaradi vonja, ki vzbudi moč-
na čustva, sta jo za svojo rastlino vzeli Venera in 
Afrodita. V krščanstvu predstavlja skromnost in 
ponižnost. Rimljani, znani po pretiravanju v hrani 
in pijači, so z venčki iz vijolic preganjali »mačka«.

V zdravilne namene uporabljamo celo rastli-
no. Nadzemne dele (cvetove in liste) nabiramo v 
času cvetenja, korenine kopljemo jeseni. Vse hitro 
posušimo v zračnem temnem prostoru, v naspro-
tnem primeru počrni in s tem izgubi vse zdravilne 
vrednosti. Dišečo vijolico uporabljamo za: čaje, 
tinkturo, sirup, dišeči kis, vijolično vino, mazila, 
kreme, v kulinariki in kozmetiki. Zdravilnost di-
šeče vijolice: razkužuje in pomirja dihalne in pre-
bavne poti, lajša izkašljevanje in pomirja kašelj, 
povrne izgubljen glas, pomaga pri bronhitisu, ast-
mi, vnetem grlu, čisti kri in ustno sluznico, spod-
buja delovanje prebavil in ledvic, pomirja kožo, 
krepi srce, je pomoč pri živčnem utripu srca, blaži 
nespečnost, strah, glavobol, napetost, razdraže-
nost, ker vsebuje ruten zdravi tudi krčne žile.

Poparek za bolezni dihal in čiščenje krvi: 5g 
posušenih cvetov prelijemo s skodelico vrele vode, 
pokrito naj stoji 10 minut, sladimo z medom, pi-
jemo trikrat dnevno po požirkih, vedno sveže 
pripravljen poparek. Čaj iz dišeče vijolice: dve 
čajni žlički suhih cvetov prelijemo z ¼ litra hla-
dne vode, zavremo in kuhamo 3 do 5 minut. Pri 

kašlju pijemo 2 do 3-krat na dan, 
sladkamo z medom. Za umivanje, 
grgranje in obkladke uporabimo 
nesladkan čaj. Tinktura: v pol li-
tra žganja damo 5 žlic cvetov vijo-
lice, 3 žlice lističev rožmarina in 5 
žlic cvetočih poganjkov materine 
dušice. Stoji naj na sobni tempe-
raturi 10 dni. Precedimo, hrani-
mo v temnem, hladnem prostoru. 

Uporabljamo za vtiranje pri otrdelih členkih ali 
kot sestavino za mazilo. Vino z vijolicami: en liter 
belega vina zavremo in prelijemo z njim 15 dkg 
svežih cvetov. Stoji 25 minut, precedimo in zme-
šamo z 10 žlicami gozdnega medu. Hranimo na 
temnem. Jemljemo pri težavah s spanjem, psihič-
nih obremenitvah, melanholiji po 1 dcl pred spa-
njem. Kis z dišečo vijolico: v jabolčni kis damo 
prgišče cvetov in listov, zavremo, stoji 1 do 2 uri. 
Pri migreni natiramo senca, uporabljamo vroče 
obkladke pri revmi, protinu ali v kulinariki. Med 
z vijolicami proti kašlju: pest svežih vijolic po 
plasteh skupaj z medom nalagamo v steklen ko-
zarec, damo za tri tedne na toplo mesto. Precedi-
mo in hranimo v hladnem, temnem prostoru. Pri 
razpokani koži in bradavicah dojk uporabljamo 
obkladke iz poparka, mažemo s kremami, ki vse-
bujejo vsaj 3 % tinkture vijolice. Pri protinu pola-
gamo zmečkane liste na otekla mesta. Pri migreni 
liste vijolic zavijemo v gazo, poparimo in ohlajeno 
damo na čelo. V kozmetiki uporabljamo poparek 
iz cvetov za spiranje oči in kot ustno vodo, iz listov 
pa soparne kopeli za obraz pri suhi koži. Prav tako 
si lahko naredimo tonik, ki nežno krči kožno tki-
vo. Pri uporabi korenine je potrebna previdnost, 
saj lahko povzroči slabost in bruhanje.

Včasih je veljalo, da so najbolj zdravilne prve tri 
dišeče vijolice, ki jih najdemo v zgodnji pomladi, 
saj krepijo kri in varujejo pred boleznimi vse leto. 
Za letos smo to že zamudili, pa si to zapomnimo 
za naslednjo pomlad. Tudi z drobnim šopkom di-
šečih vijolic velja komu narediti veselje.

Marija Čuček, foto: Zmago Kokol
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kolesar (med 200-timi) v pokalu Alpe-Adria 
do 15 let. 2. mesto je pripadlo najperspektiv-
nejšemu športniku za leto 2013, svetovnemu 
prvaku v kickboxu Alenu Preložniku. 3. 
mesto je pripadlo njegovemu klubskemu 
tovarišu Janinu Žnuderlu. Priznanji za 

perspektivne športnike pa sta prejela še en 
taekwondoist in tekmovalec kickboxa Sven 
Hojs in karateist Aleks Klobasa. 

Naj športna šola minulega šolskega 
leta OŠ Lenart

Pod okriljem ŠZ Lenart je bilo v prete-
klem šolskem letu že 3. zapored izpeljano 
šolsko tekmovanje med osnovnimi šolami 
UE Lenart v različnih športnih discipli-
nah in starostnih kategorijah. Prvi dve 
leti sta se tega častnega naziva veselili OŠ 
Voličina in OŠ J. Hudalesa, Jurovski Dol. 
Predsednik ŠZ Lenart, Igor Jurančič, pa je 
letos pokal za naj športno šolo predal OŠ 
Lenart, ki je tako postala tretja zmagovalka 
tega tekmovanja.

Ženska ekipa KMN Slovenske gorice je 
po lanskoletni premierni izvedbi državnega 
prvenstva v futsalu za ženske, ko je osvojila 
3. mesto, letos stopila še stopničko višje in 
osvojila končno 2. mesto v državi. V final-
nih tekmah proti favorizirnaim Celjankam 
so dekleta Slovenskih goric sicer računala 
na presenečenje. A je bila, žal, ključna 
že prva domača tekma, kjer so igral-
ke Slovenskih goric kljub zelo dobri 
igri klonile z rezultatom 3:7. Odloča-
le so malenkosti in predvsem odlič-
ne obrambe nasprotne vratarke ki je 
ubranile številne priložnosti domačih 
igralk. 

Kljub visoki prednosti Celjank pa 
se igralke Slovenskih goric pred go-
stovanjem v Celju niso predale. Tako 
so tekmo odlično pričele in do polčasa 
z vodstvom 2:0 razpolovile prednost 
Celjank. Žal pa je bila usodna 16. 
minuta 1. polčasa, ko se je poškodo-
vala najboljša igralka Tina Paliska, kar se je 
ob že tako kratki klopi v nadaljevanju precej 
poznalo. Kljub vsemu borbenost in srčnost 
deklet v »pinki« dresih kljub 2 zadetkoma 
Celjank  ni popustila. Tako so zadnjo tekmo 
sezone v pravem ženskem futsal derbiju kon-

čale z remijem 2:2 in tako osvojile končno 2. 
mesto in postale državne podprvakinje. Ta 
uspeh deklet je zagotovo eden največjih v že 
tako bogati klubski zgodovini. 

Uspeh deklet je še toliko večji če povemo, 
da je skozi celotno sezono odigralo zgolj 9 
igralk. Na kar nekaj tekmah pa celo zgolj pe-

terica. Zato dekleta, kapo dol in vsa čast!
Za ekipo Slovenskih goric so igrale: Valen-

tina Tuš (kapetanka), Špela Fras (vratarka), 
Larisa Fras, Vivien Meško, Rebeka Šnofl, 
Tina Paliska, Lara Paliska, Nika Bratovič in 
Nika Šaloven. 

V dveh tekmah za 3. mesto med ekipama 
ŽNK Cerkvenjak in Extrem Sodražica so 
igralke Cerkvenjaka dvakrat slavile. Pred-
nost pred povratnim srečanjem so si igralke 
Cerkvenjaka zagotovile že na prvi tekmi pri 

Extremovkah, kjer so slavile 6:4. Na domači 
tekmi v Juršincih pa so še enkrat pokazale, da 
so boljše od igralk Extrema, in z zmago 5:1 
potrdile 3. mesto v državi. 

KMN Slovenske gorice do visoke prednosti na prvi finalni tekmi za naslov državnega pr-
vaka do 15 let. V domači dvorani v Voličini ugnali Extrem Sodražico z 8:1. Povratna tekma 
bo to nedeljo (26. 4. 2015) v Sodražici.

Ovtarjeve novice, Radio Slovenske gorice, 
ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak ter RASG so letos 
drugič zapored poskrbeli za izbor športnika 
Slovenskih goric za leto 2014. Letošnja pri-
reditev je po lanskoletni premierni v Lenartu 
potekala v kulturnem domu v Cerkvenjaku. 
Posebni gost letošnje razglasitve najboljših 
športnikov Slovenskih goric za leto 2014 je 
bil predsednik olimpijskega komiteja Bogdan 
Gabrovec. Zbrane športnike, goste, podelje-

valce priznanj in druge ljubitelje športa je na-
govoril tudi domači župan Marjan Žmavc, ki 
je izrazil veliko zadovoljstvo, da je prireditev 
obiskal vrh slovenskega olimpijskega komi-
teja. Prireditev je povezovala Tadeja Kurnik 
Hadžiselimovič, družbo pa ji je na odru po-
leg nastopajočih delal novinar in moderator 
na Radiu Slovenske gorice Damjan Veršič z 
intervjuji nagrajenih športnikov in športnic.

Tanja Vrabel in Tadej Verbošt športnica in športnik leta Slovenskih goric 2014

Komisijo, ki je odločala o izboru, je sesta-
vljalo pet članov: po en predstavnik Ovtarje-
vih novic (Dejan Kramberger), Radia Sloven-
ske gorice (Damjan Veršič), ŠZ Cerkvenjak 
(Mirko Kozar) in 2 predstavnika ŠZ Lenart 
(Igor Jurančič in Miran Zorec). 

Glede na uspehe naših športnikov v mi-
nulem letu sta najprestižnejši priznanji odšli 
v roke nogometašice Tanje Vrabel, ki je po-

stala naj športnica Slovenskih goric za leto 
2014, in atleta Tadeja Verbošta, ki je postal 
naj športnik Slovenskih goric za leto 2014. 
23-letna Tanja iz Zg. Porčiča je v sloven-
skem prostoru že 6 let najboljša strelka dr-
žavnega prvenstva za ženske v nogometu. 
Lansko leto pa je tresla mreže tudi v kvali-
fikacijah za evropsko ligo prvakinj. Skupaj 
je v ligi prvakinj zabila 8 golov in bila 4. 
strelka tega elitnega tekmovanja. V dresu 
Pomurja, kjer nosi kapetanski trak, pa v 
zadnjih letih praktično ne pozna poraza na 
domači sceni. 

Tadej Verbošt iz Žitenc v občini Sv. Jurij 
v Slov. gor. je sezono 2014 zaključil z dve-
ma novima osebnima rekordoma na 1000 
in 1500 m, naslovom prvaka Univerze v 
Ljubljani in z odličnim 2. mestom na med-
narodnem mitingu v Kapfenbergu v Av-
striji. Prav tako pa Tadej osvojil še 6. mesto 

v teku  na Mednarodnem atletskem mitingu 
Elan v Bratislavi in 2. mesto na Dvoranskem 
državnem prvenstvu v krožnih tekih,  v teku 
na 1500m. 

2. mesto v kategoriji naj športnica leta je 
osvojila tekmovalka twirlinga Lana Žabčič. V 
izboru za naj športnika pa je 2. mesto pripadlo 
prav tako atletu, Gregorju Verboštu, 3. mesto 
pa nogometašu NK Maribor, Žigu Živku. 

Priznanja za dolgoletno življenjsko 
delo in pomoč pri razvoju športa na 
območju Slovenskih goric sta prejela 
Bogdan Šavli in Jože Braček. 
Dobitnika omenjenih priznanj sta veliko 
prispeval k razvoju športa s finančnim pod-
piranjem različnih športnih društev in klu-
bov, s čimer sta pripomogla h kvalitetnejše-
mu delu v klubih in na ta način hitrejšemu 
delu v klubih. 

Naj ekipi (Ž)KMN Slovenske 
gorice in KMN Benedikt

Laskava naslova za najboljša kolek-
tiva na območju UE Lenart sta tako v 
ženski kot moški konkurenci prejela 
futsal kluba. Tako je bila najuspešnej-
ša ženska ekipa v minulem letu ženska 
ekipa KMN Slovenske gorice, ki je v 

minuli sezoni osvojila 3. mesto v državnem 
prvenstvu in osvojila 2 močna mednaro-
dna turnirja v Avstriji. 2. mesto je pripadlo 
prav tako nogometašicam, in sicer ŽNK 
Cerkvenjak, 3. pa OK Benedikt. Med mo-
škimi ekipami je bila za najboljšo ekipo 
izbrana ekipa KMN Benedikt, ki se je v 
minuli sezoni znova uvrstila v 1. SFL. 

Naj perspektivna ekipa KMN Slovenske gorice U-13, Lia Ludvik in Maj Gungl 
najperspektivnejša športnik in športnica za leto 2014

Iz malonogometnih oz. futsal krogov pa 
prihaja tudi najbolj perspektivna ekipa: KMN 
Slovenske gorice, ki je lansko sezono v kon-
kurenci do 13 let osvojila naslov državnih pr-
vakov. 2. mesto med perspektivnimi ekipami 
je prejela ekipa KK TBP Lenart. 

Najbolj perspektivna športnica minulega 
leta je postala mlada judoistka in učenka OŠ 
Voličina, Lia Ludvik, ki je na tekmovanjih po 
Sloveniji in tudi tujini pometla s konkuren-
co. Med fanti je naziv najperspektivnejšega 
športnika leta prejel kolesar Maj Gungl, 7. 

V kulturnem programu so nastopili MePZ 
KD Cerkvenjak, otroški zbor OŠ Cerkve-
njak–Vitomarci in mažoretka Mojca Duh. 
Prireditev in nagrade za športnike so omogo-
čili občine na območju UE Lenart, sponzorji 
in donatorji.

Govorniki na prireditvi, cerkvenjaški žu-
pan Marjan Žmavc, predsednik FZ Slove-

nije Dušan Gerlovič, predsednik OKS Bog-
dan Gabrovec in predsednik ŠZ Cerkvenjak 
Mirko Kozar so poudarili pomen športa, ki 
naj se razvija od lokalnih okolij navzgor, in 
pozdravili odločitev OKS, da bo namenil del 
"prigospodarjenega denarja" za razvoj športa 
v okviru športnih zvez.

Dejan Kramberger

Dekleta Slovenskih goric državne podprvakinje v futsalu

3. mesto pripadlo ŽNK Cerkvenjak

Častni gost prireditve Športnik Slovenkih goric za leto 2014 predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec

Športnik leta Slovenskih goric 2014

FUTSAL

NOGOMET

ODBOJKA

Od leve: Dušan Gerlovič, član IO OK, Tanja Vrabel, 
športnica leta Slovenskih goric 2014, Mirko Kozar, pred-
sednik ŠZ Cerkvenjak, Gregor Verbošt,  2. mesto med 
naj športniki, ki je dvignil nagrado za brata Tadeja, ki je 
postal športnik leta, in Bogdan Gabrovec

Ljubitelji športa in visoki gostje napolnili dvorano ob 
razglasitvi najboljših športnikov Slovenskih goric za 
leto 2014

Najboljša ženska športna ekipa - ŽKMN Slovenske 
gorice

Bogdan Šavli, dobitnik priznanja za prispe-
vek pri razvoju športa v Slovenskih goricah

Najboljša moška ekipa- KMN Benedikt

V 18. krogu 3. SNL – sever je favorizira-
na Ptujska Drava ugnala ekipo Ajdas Lenart 
z rezultatom 3:0. Z enakim izidom je klonil 
tudi proti Šmarjam pri Jelšah. Pomembno 
zmago v boju za obstanek pa so lenarški no-
gometaši dosegli v 16. krogu, ko so v gosteh 

ugnali Malečnik. Naslednja domača tekma 
čaka NK Ajdas Lenart, ki zaseda trenutno 12. 
mesto na lestvici, 2. maja 2015 ob 17.00. Nji-
hov nasprotnik bo neposredni tekmec v boju 
za obstanek v 3. SNL - sever Mons Claudus. 

V zadnjem turnirju državnega prvenstva 
v odbojki za deklice, liga B, so odbojkarice 
IOK Zoja v domači dvorani v Lenartu ugnale 
ŽOK Kema Puconci (2:0). Z istim rezultatom 
so premagale tudi OK Benedikt in tako slavi-
le končno 1. mesto v svoji skupini. 2. mesto je 
prirpadlo ŽOK Kema Puconci, 3. OK Bene-

dikt, 4. OK Lendava. Dekleta IOK Zoja igrajo 
vzporedno še v kadetski ligi (A-liga), kjer pa 
si šele nabirajo izkušnje, saj njihov čas prihaja 
v naslednjih dveh sezonah, ko je želja kluba, 
da dosežejo tudi kak odmevnejši rezultat.

D. K.

Lenart ugnal Malečnik, a klonil proti Šmarjam in Dravi

Odbojkarice IOK ZOJA slavile v svoji skupini
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V soboto, 12. aprila,  je bilo dr-
žavno prvenstvo v rokoborbi  v 
Murski soboti. Tekmovalo se je v 
grško-rimskem stilu v kategoriji 
dečkov. Lenarški klub je tekmo-
val s tremi rokoborci. V kategori-
ji 32 kg je Patrik Perko dosegel 3.  
mesto, v kat. 38 kg Tinej Perko 3. 
mesto in v kat. 45 kg Žan Perko 
prav tako 3. mesto. Žan bi z malo 
več športne sreče lahko bil prvi. 
Brati Perko so se odlično borili 
in pokazali dobro borbenost.

Tomo Jagarinec

ŠPORT ZA RAZVEDRILO

Izpit
»Kako je bilo na izpitu?« je oče vprašal 
sina.
»Kot pri maši.«
»Kako to misliš?«
»Ko je profesor postavljal vprašanja, sem 
se križal jaz, ko sem odgovarjal nanje, pa 
se je križal on.«

Skrbne žene
»Moja žena skrbi za družino kot volkul-
ja,« je dejal Francoz.
»Moja pa je skrbna kot veverička,« je 
dodal Anglež.
»Tudi moja je bolj kot človeku podobna 
živali,« je pribil Dudek.

Surovine
»Fantje, zakaj ne delate?« je kuharica 
povprašala delavce na tovarniškem 
dvorišču.
»Ker nimamo surovin.«
»Še preveč surovin imamo, vendar ne v 
skladišču, temveč v upravi.«

Robinzon
»Kakšno je kaj vzdušje v vaši tovarni?«
»Kot v zgodbi o Robinzonu. Vsi komaj 
čakamo, da pride Petek.«

Višja plača
»Gospod direktor, zahtevam višjo plačo. 
Če mi plače ne povečate, se vam bom 
maščeval.«
»Le kako boš to storil, ubogi revček?«

»Pred vsemi v podjetju se bom pohvalil, 
da ste mi plačo povečali za 30 odstotkov.«

Mojster in vajenec
Ko se je mojster vrnil iz bifeja, je 
povprašal vajenca: »Je bil kdo tukaj?«
»Seveda.«
»Kdo pa?«
»Jaz.«
»Ah, nisi me razumel. Sprašujem te, ali je 
kdo prišel?«
»Seveda.«
»Kdo?«
»Vi.«

Znanstvena fantastika
»Presenečena sem, da vas samo jaz 
obiskujem, ko pa ste imeli toliko pri-
jateljev,« je tajnica dejala bivšemu direk-
torju, ko ga je obiskala v zaporu.
»Nič naj vas ne skrbi. Prijatelji niso 
pozabili name, pač pa se redno videvam. 
Sedaj smo vsi tukaj.«

Izredni dopust
»Prosim za tri dni izrednega dopusta, ker 
se bom poročil,« je Rajko dejal šefu.
»Zakaj pa se nisi poročil prejšnji teden, 
ko si že imel dopust?«
»Nisem si ga želel pokvariti.«

Telefon
»Zakaj ste nehali dvigovati telefon,« je 
šef povprašal tajnico.
»Zakaj pa bi ga, saj je skoraj vedno za vas.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Marica, ali si slišala, da prihaja v Slo-
venijo ameriški Apollo?« je pred dnevi pri 
malici rezkar Peter povprašal šiviljo Mari-
co.

»Jaz sem mislil, da z Apollom Američa-
ni letijo samo na luno,« se je začudil mizar 
Tone.

»Vse kaže, da smo mi še malo za luno,« je 
nejevoljno dejala Marica.

»Saj v Slovenijo ne pride vesoljska lad-
ja Apollo, temveč ameriški finančni sklad 
Apollo,« je vzkliknil Peter.

»O kakšnem skladu govoriš,« se je začu-
dil Tone.

»Gre za finančni sklad, ki je lani upravljal 
s 160 milijardami dolarjev in ustvaril 168 
milijonov dolarjev dobička. Sklad je istega 
leta, kot je nastala samostojna slovenska 
država, ustanovil bankir Leon Black, ki je 
sedaj njegov glavni izvršni direktor,« je po-
jasnil Peter

»Neverjetno, Blacku je uspelo v 25 letih 
spraviti skupaj 160 milijard dolarjev, našim 
politikom in gospodarstvenikom pa je v is-
tem času uspelo za 70 do 80 milijard evrov 
zmanjšati premoženje Slovenije,« je dejala 
Marica in se prijela za glavo.

»Black je v tem času, ko so naši tajkuni 
'privatizirali' nekdanje družbeno premo-
ženje, s finančnimi vlaganji na trgu tako 

obogatel, da se je na lestvici najbogatejših 
zemljanov povzpel na 283. mesto. 'Težek' 
je menda že 5,1 milijarde dolarjev oziroma 
4,7 milijarde evrov,« je dejal Peter. »Njegova 
ljubezen so umetniške slike, ki jih ima sku-
paj že za 750 milijonov dolarjev. Pred leti 
je na neki dražbi za sliko Edvarda Muncha, 
imenovano Krik, odštel 120 milijonov do-
larjev oziroma 110 milijonov evrov. Za eno 
samo sliko na dražbi doslej v vsej zgodovini 
človeštva ni še nihče plačal toliko ali več.«

»In kaj je tega milijarderja privabilo k 
nam,« je povprašal mizar Tone. »Ali imamo 
pri nas kakšnega tako slavnega slikarja, da 
je prišel kupiti njegovo sliko?«

»To ne,« je pojasnil Peter. »Zato pa je pri-
šel za 200 milijonov evrov kupit Novo Kre-
ditno banko Maribor, ki smo jo slovenski 
davkoplačevalci dokapitalizirali že skoraj z 
eno milijardo evrov, da o kapitalu, ki so ga v 
banko vložili mali delničarji, ki jih je država 
kasneje razlastila, niti ne govorimo.«

»Dejansko bo ameriški poslovnež, če 
dobro premislimo, pri nas kupil najdražjo 
sliko,« je sklenila Marica.

»Kakšno sliko?« sta nejeverno povprašala 
Peter in Tone. 

»Sliko o naši državi in naši neumnosti,« 
je dejala Marica.

Najdražja slika
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela
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V Bowling centru Lenart je tudi to sezono vsak 
četrtek potekala bowling liga. V letošnji, že 6. se-
zoni zapored je sodelovalo 9 ekip, ki so se vneto 
borile osvojiti točke v vseh 18. krogih. Sredi me-
seca marca smo tako dobili novega zmagovalca. 
Ekipa Marmir je že lansko sezono, ko je zasedla 
tretje mesto, nakazala, da bo v naslednji sezoni 

med glavnimi favoriti. In to se je tudi zgodilo. 
Prepričljivo je premagala vso konkurenco in do-
mov odnesla tudi prehodni pokal bowling lige, 
ki je preteklo sezono pripadal ekipi Inštalacije 
Hauptman. Le-ta je letos zasedla tretje mesto. 
Odlično se je borila tudi ekipa Flos, ki je zadr-
žala drugo mesto po lanski sezoni. 

Tudi v letošnji sezoni smo spremljali rezul-
tate posameznikov in tako dobili naj igralca 
lige. To je Darko Sklepič iz zmagovalne ekipe 
Marmir, ki je v povprečju dosegel 733,75 točk/
krog. Drugo mesto je pripadalo tekmovalcu 
Milanu Jalnu, prav tako iz ekipe Marmir. Tretje 

mesto pa je osvojil štirikratni zmagovalec pre-
teklih sezon Grega Tuš iz ekipe Flos.

Končni razpored bowling lige sezone 2014/15 
SEZONA 2014/15
BCL

Skupaj
kegljev

Velike
točke

Male
točke

Povprečje/
ekipo

Povprečje
igralec

St. krogov TOČKE

1. Marmir 44273 126 352 691,77 172,94 18 29
2. Flos 43567 109 307 680,73 170,18 18 26
3. Inštalacije Hauptman 43755 108 319 683,67 170,92 18 24
4. Vinska trta Voličina 41979 91 279 655,92 163,98 18 19
5. Essens 41172 93 285 643,31 160,83 18 17
6. Zavrh 39831 69 233 622,36 155,59 18 13
7. KZ Lenart 40141 54 218 627,20 156,80 18 7
8. Beli labod 38954 44 190 608,64 152,16 18 5
9. Marmor granit Črnčec 36735 27 142 573,98 143,50 18 4

Igralci z najboljšim povprečjem
Igralec Ekipa Povprečje

1. Darko Sklepič Marmir 733,75
2. Milan Jalen Marmir 733,33
3. Grega Tuš Flos 717,42
4. Tone Žižek Inštalacije Hauptman 712,83
5. Milan Polanec Vinska trta Voličina 711,25
6. Franc Belšak Inštalacije Hauptman 708,83
7. Igor Kmetič Essens 706,83
8. Branko Tuš Flos 696,75
9. Milan Hauptman Inštalacije Hauptman 691,42
10. Matevž Čuček Vinska trta Voličina 688,00

Pripravila: Sonja Brandšteter,  
vodja marketinga, gostinstva, živilskih  

prodajaln in spletne prodaje v KZ Lenart

Podelitev pokalov »bowling liga sezona 2014/15«
BOWLING

ROKOBORBA
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Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

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, tokrat 13. 5. 2015
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispe-
vek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne 
skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New 
Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane 
v posebni datoteki. 
Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in 
nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 27. maja 2015! 
 Uredništvo

Uspešni mladi lenarški rokoborci

ISSN: C506-614X
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Dan odprtih vrat na Eko kmetiji Živko – z 
vami delimo izkušnje z zelenjavnega vrta

Povabilo ponudnikom za sodelovanje na sejmu KOS

Iz zaodrja Agatinih skrivnosti

Vsklopu projekta EKO LAS Vas vljudno vabimo na Ekološko kmetijo Živko v Voličini - 
na dan odprtih vrat oz. učilnico v naravi z vzpostavljenim ekološkim kolekcijskim 
zelenjavnim vrtom. Dogodek z delavnico in vodenjem po vrtu bo potekal v torek, 5. 

maja 2015, med 11. in 13. uro ter med 
15. in 17. uro.

Na vrtu si bomo ogledali ekološko pri-
delavo vrtnin z veliko domačimi avtohto-
nimi ali udomačenimi sortami zelenjave. 
Možno se bo seznaniti z ekološko pride-
lavo zelenjave, izbiro sort za ekološko pri-
delavo zelenjave ter prisluhniti izkušnjam 
na kmetiji. 

Ob koncu programa Vas čaka še pre-
senečenje z vrta – degustacija domačih 
dobrot. Ogled in udeležba sta brezplačna.

Ne pozabite – 5. maja 2015 se srečamo 
na kolekcijskem zelenjavnem vrtu na EKO 
kmetiji Živko v Voličini.

Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« objavlja 

2. likovni natečaj za otroke in mladostnike 
v okviru prireditve Agatine skrivnosti 2015

na temo življenje na gradovih Hrastovec, Vurberk in Štralek, v katerih se odvija 
zgodovinska povest Črni križ pri Hrastovcu pisca Ožbalta Ilauniga.

V likovnem jeziku je lahko tematika grajskega življenja izražena z različnimi barvami, oblikami, 
materiali, tehnikami ipd. Odločili smo se, da vas vzpodbudimo k likovnem ustvarjanju iz zgod-
be/posameznega prizora iz omenjene knjige. 
Vabimo vas, da likovno ustvarjanje delite z nami!
Pogoji sodelovanja:
•	 Na natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki do 18 let, individualno ali skupinsko z 

osnovnimi šolami, vrtci, osnovnimi šolami s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

•	 Likovne izdelke, prispele do 10. junija 2015, bo pregledala tričlanska strokovna komisija.
•	 Prispela dela bodo razstavljena v okviru dogodkov in aktivnosti v projektu Agatine skriv-

nosti 2015 v Lenartu. 
•	 Nagrajeni posamezniki ali mentor in njegovi učenci bodo prejeli zlato, srebrno in bronasto 

Agatino priznanje ter praktične nagrade.
•	 Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij, velikost formata slik, risb,  

grafik … pa naj ne presega formata velikosti A2. Posamezni avtor pošlje le en izdelek, ki pa 
je lahko sestavljen iz več delov (delo skupaj pa naj ne presega omenjenega formata).

•	 Vsak poslani izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
 - ime in priimek avtorja, starost, razred;
 - naslov likovnega dela in likovna tehnika;
 - ime in priimek ter naziv mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
 - naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.

•	  Natečaj traja do 10. junija 2015, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
•	  Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

 LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC
 Trg osvoboditve 9
 2230 Lenart v Slovenskih goricah
  z oznako ZA NATEČAJ "AGATA IN FRIDERIK"
Dodatne informacije o natečaju in razstavi lahko dobite po telefonu na št. 059 128 773 ter e-pošti: 
info@lasovtar.si

    Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«,  
predsednik Andrej Kocbek, l. r.

Ponudnike, ki bi želeli svojo ponudbo v okviru Ovtarjeve ponudbe predstaviti na letošnjem 
že 5. Kmetijsko-obrtniškem sejmu Lenart, ki bo potekal od 29.–31. maja 2015 na Poleni pri 
Lenartu, vabimo k sodelovanju. Svojo pripravljenost sporočite do 8. maja 2015 na info@la-
sovtar.si ali 059 128 773.

V aprilu vam v našem in-
tervjuju Iz zaodrja Agatinih 
skrivnosti predstavljamo Jo-
žeta Ploja, Agatinega očeta 
Štefana Nürnbergerja, in dve 
nagajivi služkinji, Zdenko Pe-
trič, Lenčo, ter Anito Kocmut, 
Aniko.  
Jože, v lanskem poletju ste po-
ročili kar 2 hčeri. Najprej svojo 
hčer Niko nato  pa še igralko 
Agato. Bi lahko očetovska ču-
stva med »pravo«  in »igrano« 
poroko primerjali? 

Jože: Ja res je, ponosno sem 
stopal ob obeh, ob »lastni« so 
mi noge drgetale zaradi po-
nosa in sreče, ob »igrani« pa 
zaradi treme. Poroko Agate in 
Friderika smo vadili in vadili, 
tako da sva s Katarino postala 

kar Štraleška družina. Sem družinski človek, 
zato mi ni bilo odveč, ko me je Katarina klica-
la oče in ne po imenu kot ostali. 
Razkrili ste nam, da imate v Agatinih skrivno-
stih svoj najljubši prizor. Kateri je to in zakaj 
vam je tako blizu?

Jože: Moj najljubši prizor je pri Črnem kri-
žu, ker smo igrali na kraju,  kjer se je nekoč 
zgodilo nekaj groznega. Bilo je, kot bi začutil 
Agatin dotik. Nekoč sem se po šoli z mami-
nim kolesom odpravil na potep do Hrastov-
škega gradu in naprej po pesniški dolini vse 
do Črnega lesa. Kakšna avantura! Za name-
ček mi je počila še zračnica, tako da sem več 
kot 10 kilometrov peš potiskal kolo do doma. 
Kasneje, v mladostniških letih, smo spet obi-

skovali Črni les. Takrat so se 
tam dogajale manj »grozne« 
zgodbe. 
Zdenka, zakaj ne marate po-
krival?

Zdenka: Kot otrok sem mo-
rala nositi kapo z VELIKIM 
COFOM. To je bila prava noč-
na mora, zato še zdaj ne nosim 
rada pokrival. 
Intenzivni in kar precejšnji del 
vaj so predstavljale tudi govor-
ne vaje. Kateri glasovi niso del 
vašega »gočovskega« narečja in 
so vam delali največ težav? 

Zdenka: Ni nam bilo lahko. 
Najlažje je v gočovskem nare-
čju povedati: óka, róka, jó, šó, 
hcó … kar je daleč od režiser-
jevih zahtev. Takrat sem ugo-
tovila, da mi gočovsko narečje 
ne bo kaj dosti pomagalo.
Anita, na odru v Hrastovcu 
ste skupaj s služkinjo Lenčo 
odigrali komični prizor pred 
prihodom grofov Stubenberg. 
Skupaj sta »počistili« in »pri-
pravili« hrastovško sprejemni-
co na zelo interesanten način. 
Je komična koreografija vaš in 
Lenčin izum?

Anita: Bili sva res pore-
dni in nagajivi. Na začetku 
sva režiserja obe prav debelo 
gledali, šele na vajah sva se le 
počasi vživeli v vlogo, ki mi je 
začela ugajati, in ideje so kar 
prihajale. Med »pospravlja-

njem« sem se usedla tudi na grofičin prestol 
in jo oponašala. Bil je nepopisno lep občutek, 
ko sem gledala nasmejane obraze gledalcev. 
S skupino, ki pripravlja Agatine skrivnosti, so-
delujete že od vsega začetka in ste prava gledali-
ška družina. Poleg vas nastopajo še vaš partner 
Gusti, njegov sin Jure in konja Princ in Vaka. 
Koliko vas bo nastopalo letos?

Anita: Ja, to je zanimiva zgodba. Pred pr-
vimi Agatinimi skrivnostmi 2013 je do nas 
prišel Miroslav (Friderik) z idejo, da za svojo 
vlogo potrebuje konja. Letos bo poleg nas treh 
in dveh konj sodelovala tudi naša tretja kobila 
Fitla. 

KD Delavec Lenart
Eko zelenjavni vrt na kmetiji Živko

Zavod Artmar vsako dru-
go soboto v mesecu že če-
trto leto zapored organizira 
Artmar (mariborska ART 
prireditev). Prvi Artmar je 
bil organiziran že leta 2012 
in od takrat naprej oživlja-
mo staro mestno jedro z 
našo prireditvijo. Postal je stičišče ustvarjal-
cev, umetnikov ter ljubiteljev umetnosti in 
unikatnih ročno izdelanih izdelkov. Mestu 
Maribor in širši okolici smo tako ponudili 
kulturno prireditev s prodajno razstavo in 
bogatim spremljevalnim dogajanjem, kjer 
obiskovalci sproščeno poklepetajo z avtorji, 
dobijo kakšen ustvarjalen navdih ali idejo in 
ne nazadnje tudi sami ustvarjajo. Leta 2014 
se je na vsakem Artmarju predstavilo pov-
prečno 60 slovenskih ustvarjalcev domače 
in umetnostne obrti.

V bogatem spremljevalnem programu 
smo vsak mesec predstavili posameznega 
umetnika bodisi likovne smeri, fotografije 
kot tudi glasbene ustvarjalce in plesne ume-
tnike. Dvakrat na leto se Artmar prelevi iz 
enodnevne prireditve v večdnevno. Tako je 
Lentovski Artmar prisoten na Glavnem trgu 
v Mariboru ves čas trajanja Festivala Lent, 
v predbožičnem času pa smo Artmarovci z 
vami ves mesec december. 

Na Gosposki ulici 7 v Mariboru 
imamo skupaj z Zavodom za turizem 
Maribor – Pohorje odprto Destina-
cijsko trgovino ARTmijeMAR, ki 
obratuje vse dni v tednu, tudi ob ne-
deljah. V trgovini ponujamo unikatne 
izdelke slovenskih umetnikov, ustvar-
jalcev, rokodelcev ter promocijski 
material naše destinacije, ki združuje 
22 občin. Trenutno se naše police ši-
bijo pod izdelki več kot sedemdesetih 
različnih slovenskih ustvarjalcev. 

Naš glavni in osnovni cilj je promo-
cija in ohranjanje slovenske domače 
in umetnostne obrti. Določene veje 
slovenske domače obrti so v zatonu 
in z željo po ohranitvi tega dela naše družbe-
no zgodovinske identitete želimo vzpostaviti 
Center Domače Obrti – CDO. Vse delav-
nice in tečaje bodo vodili dolgoletni in zelo 
izkušeni umetniki, ustvarjalci ter rokodelci in 
bodo namenjene vsem posameznikom, ki bi 

se želeli priučiti katerekoli 
obrti. Radi verjamemo, da 
je to naš majhen prispevek 
k ohranjanju dela slovenske 
kulturne dediščine. 

 Sodelujemo v različnih 
projektih, trenutno s pro-
jektom Zakvačkajmo Stari 

most želimo ponovno združiti vse ljubitelje 
kvačkanja, začetnike, društva, zavode, šole in 
posameznike vse Slovenije. Kvačkali bomo 
raznorazne kvadrate (poljubne barve in vzor-
ce), ki se bodo 3. 10. 2015, ko bo zaključek 
projekta, obesili na ograjo Starega mostu in 
tako barvno in ustvarjalno pozdravili priče-
tek festivala Stare trte. 

Zbiramo volno vseh barv in materialov. 
Zbirno mesto: destinacijska trgovina ART-
mijeMAR na Gosposki ulici 7 in Artmarji na 
Grajskem trgu vsako drugo soboto v mesecu! 
Vse začetnike kvačkanja, ki bi se želeli pri-
družiti projektu, vabimo vsako drugo soboto 
na Artmarje na Grajski trg, kjer vas bomo na-
učili, kako zakvačkati kvadrat. 

Pred destinacijsko trgovino ARTmijeMAR 
ob petkih in sobotah pripravljamo prika-
ze stare domače in umetnostne obrti. Tako 
lahko širši množici vsak rokodelec, obrtnik 
ali ustvarjalec predstavi svojo dejavnosti in 
se tako predstavi. Termini za brezplačno 

predstavitev so petki od 10. – 12. in 16. do 
18. ure in sobote od 10. – 12. ure. V prime-
ru dežja prikaz odpade. Interesenti za prikaz 
obrti lahko pokličejo na 040 684 064 (Nela), 
02/621 03 77 (destinacijska trgovina) ali piše-
jo na artmar.maribor@gmail.com. 

Artmar – možnost sodelovanja 


