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Glavna vpadnica v mesto Lenart na prvi pomladni dan 2017 brez množice težkih tovornjakov. Ti
morajo poslej Lenart zaobiti po obvozni poti. 
Foto: Edvard Pukšič

Tranzit težkih tovornih vozil skozi Lenart
od 20. marca prepovedan

T

ranzitni promet težkih tovornih vozil, težjih od 7,5 ton, skozi Lenart
je od 20. marca naprej prepovedan.
Kot so pojasnili na direkciji za infrastrukturo, so se za takšen ukrep odločili v dogovoru z občino, saj bodo tako precej razbremenili mesto. Po besedah župana Janeza
Krambergerja jim bo to prineslo tudi mirnejši spanec.
Kot so pojasnili na direkciji, s tem ukrepom središče Lenarta razbremenjujejo
težkega tovornega prometa, na območju najgosteje poseljenega dela mesta pa
zmanjšujejo emisije hrupa in izpušnih plinov ter izboljšujejo prometno varnost.
Omenjena pot je za tovorna vozila odslej
okoli pet kilometrov daljša, a se je z izjemo
tamkajšnjih avtoprevoznikov najbolj veselijo v Lenartu, kjer so po končanju pomur-

ske avtoceste že leta žrtve tovornega tranzita, ker se tovornjakarji izogibajo plačilu
cestnine.
Lenarški župan mag. Jane Kramberger
poudarja, da si v Lenartu že dolgo želijo
tudi gradnje severne obvoznice, ki bi tam
po njegovem morala stati že pred odprtjem
avtoceste, a se to pred letom 2020 zagotovo
ne bo uresničilo. Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič jim je ob obisku 3.
februarja začetek postopkov obljubil za naslednje leto, a za zdaj trasa še ni določena v
celoti, saj so ji delno nasprotovali prebivalci enega od stanovanjskih naselij, ki bi jih
ta odrezala od mesta. Po Krambergerjevih
besedah zato že razmišljajo o tem, da bi del
trase pomaknili še nekoliko severneje.
Bodo pa predvidoma še letos za umiritev
prometa v mestu preuredili dve največji

Promet težkih tovornih vozil, ki so namenjena
proti Gornji Radgoni, Tratam ali v lenarško
industrijsko cono, so preusmerili tako, da morajo
ti zapustiti avtocesto na priključku Sveta Trojica ter
pot nadaljevati po državni cesti R2-433, nato pa pred
naseljem Radehova zaviti desno na cesto Radehova–
Spodnji Porčič, kjer je že zgrajen del vzhodne
obvoznice. Od tam morajo tovornjaki zaviti levo
na državno cesto R3-737, peljati mimo industrijske
cone ter se priključiti na cesto R2-449 proti Gornji
Radgoni ali Tratam. Enak obvoz velja za obratno
smer in je označen s prometno signalizacijo.

Prihajajo velikonočni
prazniki ...

semaforiziranih križišči v povozni krožišči,
kar bo prav tako upočasnilo promet v
najožjem mestnem središču in ga naredilo
varnejšega. Doslej se je namreč skozi

Lenart dnevno povprečno vozilo skoraj
25.000 vozil, od tega vsaj 600 tovornjakov.
STA, E. P.

Pustovanje 2017 v Lenartu

P

ustovanje v Lenartu je bilo že 26. po
vrsti, približno 1000 maškar je bilo v
povorki.
Bilo je veselo, veliko
maškar in obiskovalcev; na svidenje prihodnje leto. Hvala vsem
fašankom za sodelovanje, zamisli, delo in
trud, ki ste ga vložili v
pripravo originalnih
maškar. Zabavali ste
nas, ohranjate slovensko pustno dediščino,

Tovornjaki na obvoznici pred Radehovo. 

ljudsko izročilo, kar pa je najpomembneje,
poskrbite za smeh in dobro voljo.

Foto: E. P.

Nadaljevanje na str. 12 ...
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Kdor ni zadovoljen z dosedanjim, lahko izbere novega dimnikarja

Novi zakon o dimnikarskih storitvah se že
uporablja

N

a začetku tega leta (1. januarja 2017)
se je začel uporabljati novi zakon
o dimnikarskih storitvah, ki so ga
poslanci v državnem zboru sprejeli oktobra
lani po več kot dveletnih vročih razpravah
med politiki, naravovarstveniki, strokovnjaki za požarno varnost in civilnimi združenji
uporabnikov dimnikarskih storitev.
Z novim zakonom se je poslovil sistem
podeljevanja koncesij dimnikarskim podjetjem za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe. Doslej je za dimnikarsko dejavnost skrbela država, ki je dimnikarskim
podjetjem podelila koncesijo za opravljanje
obvezne dimnikarske javne službe na določenem območju, imetniki kurilnih naprav
na tem območju pa so bili dolžni dimnikarjem omogočiti dostop do kurilnih naprav in
plačati račun, ki jim ga je dimnikar izstavil.
Dimnikarska podjetja, ki so imela koncesijo
za opravljanje obvezne dimnikarske javne
službe na določenem območju, pa so nosila
tudi največjo odgovornost za požarno varnost kurilnih naprav na tem območju.

Dimnikarja si lahko vsakdo izbere
sam

Po novem je drugače. Sedaj ni nihče več
»ujetnik« dimnikarja, ki ga je za območje,
na katerem ima kurilno napravo, izbrala
država, temveč si lahko dimnikarja, ki bo
pregledoval njegovo kurilno napravo in dimnik, izbere sam. Po črki zakona si lahko
vsak imetnik kurilne naprave dimnikarja za
naslednjih 12 mesecev izbere do 30. junija
2017. Kdor si do takrat ne bo izbral novega
dimnikarja, mu bo kurilno napravo in dimnik v naslednji kurilni sezoni 2017/2018
pregledoval dosedanji dimnikar. V večstanovanjskih stavbah bo za vse potrebno v
zvezi z izbiro dimnikarja poskrbel upravnik.

Večja odgovornost lastnikov
kurilnih naprav

Po novem zakonu imajo mnogo večjo odgovornost za vzdrževanje in pregled svojih
kurilnih naprav in dimnikov njihovi lastniki. Sami morajo poskrbeti, da imajo izbranega dimnikarja, ki mu morajo omogočiti, da
bo do 31. decembra 2017 pri njih pregledal
kurilne naprave in dimnik. Kdor dimnikarju
tega ne bo omogočil, bo moral plačati globo,
seveda če ga bodo inšpektorji zalotili. Toda
pozor! Zavarovanje hiše pred požarom običajno ne velja, če kurilnih naprav in dimnika
ni redno pregledoval dimnikar.

Zamenjava dimnikarja

Seveda se vsakomur zastavlja vprašanje,
kako naj poišče najboljšega dimnikarja.
Kdor je zadovoljen z dosedanjim, verjetno
ne bo iskal novega. Kdor z dosedanjim ni
zadovoljen, pa bo poiskal novega na trgu,
tako kot poišče svojega frizerja, mizarja,
vodovodnega inštalaterja in druge mojstre,
ki opravljajo storitve. Star pregovor uči, da
dober glas seže v deveto vas. Vsem, ki iščejo
novega dimnikarja, pa bo v pomoč seznam
licenciranih dimnikarjev in družb z dovoljenjem za opravljanje dimnikarskih storitev, ki
je objavljen na strani okoljskega ministrstva:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/ z naslovom
Izvajalci dimnikarske službe.

Cene dimnikarskih storitev so
navzgor omejene

Kljub ukinitvi koncesij pa trg dimnikarskih storitev ni povsem liberaliziran, saj je
vlada določila najvišjo možno ceno dimnikarskih storitev, ki znaša 25,20 evra na uro.
Maksimalna cena naj bi potrošnike varovala pred pretiranim zviševanjem cen na trgu
dimnikarskih storitev. Predpisani so tudi
časovni normativi za posamezne storitve,
vsebina cenika in višina potnih stroškov. V
ceno dimnikarskih storitev so všteti potni
stroški do 25 kilometrov oddaljenosti uporabnika dimnikarskih storitev od sedeža dimnikarskega podjetja.
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Kaj mora narediti dimnikar in česa
ne sme?

Po novem zakonu dimnikar izvaja pregledovanje malih kurilnih naprav; izvaja
čiščenje malih kurilnih naprav; izvaja meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja
predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi
z dimnimi plini; izvaja odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki; informira uporabnika dimnikarskih
storitev o energetski učinkovitosti malih
kurilnih naprav in svetuje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav
in preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev
vgrajenih malih kurilnih naprav. Novost je
merjenje emisij iz naprav na trdo gorivo. Po
opravljenem delu dimnikar izda zapisnik o
opravljenem delu. S pravilnikom, ki ga izda
vlada, mora biti natančno določeno, kaj vse
in do kdaj mora narediti dimnikar in kaj vse
mora vsebovati zapisnik. Dimnikar oziroma
dimnikarska družba pa ne sme opravljati
dejavnosti, ki so povezane s prodajo, načrtovanjem in izvedbo malih kurilnih naprav,
saj bi lahko prišlo do tveganja nasprotnih
interesov.

Za nadzor so odgovorne tri
inšpekcije

Za nadzor uporabnikov, dimnikarjev in
dimnikarskih podjetij so pristojne in odgovorne tri inšpekcije – okolijska, tržna in
inšpekcija za varstvo pred naravnimi nesrečami.

Visoke kazni za kršitelje

Po novem zakonu so za kršitelje predvidene dokaj visoke kazni.
Lastnik male kurilne naprave, ki dimnikarju ne bo omogočil, da pregleda in očisti
napravo in dimnik, bo moral plačati globo
od 60 do sto evrov. Enako kazen bo plačal,
če ob ugotovljenih nepravilnostih ne bo
upošteval inšpekcijske odločbe. Podjetja
bodo za isti prekršek plačala globo od 250
do 350 evrov.
Od 800 do 1.200 evrov globe pa bo moralo
plačati dimnikarsko podjetje, če ne bo imelo
objavljenega cenika ali če ne bo imelo zavarovane svoje odgovornosti za škodo.
Prav tako je lahko kaznovan dimnikar, in
sicer od 200 do 300 evrov, če ne izda zapisnika. Od 500 do 600 evrov globe pa bo moral plačati dimnikar, če ga bodo zalotili, da
svojega dela ne opravlja v skladu z zakonom.

Dimnikar mora imeti licenco

Dimnikar mora imeti za opravljanje svojega dela licenco za izvajanje dimnikarskih
storitev, ki jo izda upravna enota. Licenco za
izvajanje dimnikarskih storitev se izda osebi,
če je opravila izobraževanje po predpisanem
programu za pridobitev ustrezne izobrazbe
ali kvalifikacije: dimnikar, dimnikarski mojster, delovodja, okoljevarstveni tehnik ali
ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali
izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje
področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, pri čemer potrebuje eno leto delovnih izkušenj na
terenu na področju dimnikarstva. Dimnikarji se morajo tudi dopolnilno usposabljati.
Seznam dimnikarjev je objavljen na spletni
strani ministrstva.

Obveznosti uporabnika
dimnikarskih storitev

Uporabnik dimnikarskih storitev mora izbrati dimnikarsko družbo; omogočiti ji mora
prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno
napravo; omogočiti ji mora vpis male kurilne
naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev; dovoliti ji mora izvajanje
dimnikarskih storitev na način in v celotnem
obsegu; omogočiti ji mora pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah
pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih

naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav. Poleg tega mora uporabnik
eno leto hraniti zapisnik o izvedenem
pregledu. Prav tako mora na podlagi
odločbe pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v
primeru, da se njegova mala kurilna
naprava dejansko ne uporablja, s tem
pisno seznani dimnikarsko družbo,
ki je na mali kurilni napravi zadnja
opravila dimnikarske storitve, ki vnese
ta podatek v evidenco. Pred ponovno
uporabo te naprave pa mora uporabnik dimnikarju ponovno omogočiti,
da jo pregleda.
T. K.

Videnje ljudi in dogodkov

Karl Marx in današnji čas
Za nekatere bralce bo to pisanje strel v
prazno, kar pa seveda ne pomeni, da mislec Marx ni imel v marsičem prav in da
ni več uporaben za današnji čas.
Pred kratkim je izšla biografsko znanstvena knjiga znanega ameriškega zgodovinarja Jonathana Sperberja, ki poljudno
in hkrati znanstveno osvetljuje življenjsko
pot Marxa in njegove družine. Predstavlja
ga kot posameznika z vsemi njegovimi
dobrimi in slabimi lastnostmi in ga sooča z njegovimi idejnimi in ekonomskimi
nasprotniki in pristaši socialistične in kapitalistične strani. Marx ni podcenjeval
zamisli velikih predhodnikov in sopotnikov, pač pa je marsikaj nadgradil, kar vsaj
deloma velja še za današnji čas. Še vedno
svetovno najbolj znani ekonomisti prebirajo njegovo knjigo Kapital, v katerem
iz svojega časa, zlasti iz bivanja v Angliji,
povzema temeljne teoretične ugotovitve,
ki jih tudi danes ni mogoče obiti. Avtor
knjige njegovo delovanje umešča pretežno v trikotnik Nemčija–Pariz–London.
Kot sopotnike pa obravnava na primer
Napoleona III., G. W. F. Hegla, Adama
Smitha in Charlesa Darvina. Sperber v
knjigi omenja mnenja dveh drugih avtorjev, ki pišeta, da se o Marxu že desetletja
krešejo mnenja, a še nikoli tako srdito kot
dandanes. Svojo dobo je zaznamoval kot
nihče drug. Za nekatere je sovražnik, prasovrag človeške civilizacije, vladar kaosa,
za druge daljnovidni in ljubljeni voditelj,
ki usmerja človeški rod v svetlejšo prihodnost. Verjetno ne ena ne druga skrajnost
ne držita.
Marx ni izumil komunizma, kot se mu
pripisuje. V Sloveniki na primer piše, da
je treba izhodišča komunizma iskati v
idejnih prvinah antičnih filozofskih naukov in zgodnjega krščanstva. Res pa je, da
je Karl Marx skupaj s Friedrichom Engelsom komunizem, kakor sta ga sama razumela, najprej vgradil v različna socialistična in podobna društva, ki sta jih s tem
povezala, kasneje pa zmotno mislila, da je

mogoče komunizem z revolucionarnim
nasiljem vgraditi v vso človeško družbo,
kar pa je bila njuna največja zabloda, ki so
jo zlasti v Rusiji in na Kitajskem skušali
realizirati, vendar se je izkazalo, da je mogoče družbene spremembe uvajati samo
postopoma in na miren način.
Misleca sta naivno zagovarjala družbeno lastnino in odpravo razredne družbe,
ker sta domnevala, da bo taka družba bolj
enakopravna in pravična za vse državljane. Menila sta, da bo tako imenovani proletariat ali delavski razred premagal izkoriščevalski kapitalistični sistem in postal
globalna razvojna družbena sila. Nista
računala na človeški egoizem, ki je sam
po sebi pohlepen in povzroča materialne
in druge razlike med ljudmi. Imela sta pa
prav, da je bil delavec vedno izkoriščan
in je še vedno odvisen od kapitalistov ali
lastnikov proizvajalnih sredstev. Zlasti
v nerazvitem svetu živi v novodobnem
suženjskem sistemu, kar velja celo za Kitajsko. Še vedno je delavec v podrejenem
položaju, in če bi ne bilo novodobnih sindikatov, bi bil še v slabšem položaju.
Kapitalisti zagovarjajo tezo, da kolikor
več bodo firme ustvarile dobička, večjo
korist bodo od tega imeli tudi delavci. To
samo deloma drži in je pogosto odvisno
od pripravljenosti lastnikov firm po delitvi dobička med delavce, saj pogosto v
različnih državah delavci dobijo za svoje
delo samo minimalno plačo, pri čemer pa
kapitalist ali lastnik ni oškodovan, kar pa
seveda ne pomeni, da večina kapitalistov
ne vlaga sredstev v razvoj in širjenje proizvodnje in v zaposlovanje delavcev, hkrati
pa tudi drži, da vlada velika brezposelnost
in revščina v velikem delu sveta. Mnogi
zemljani se komaj preživljajo, mnogi, tudi
otroci, pa stradajo in celo umirajo od lakote.
O takih pojavih sta na svoj način govorila in se proti njim borila tudi Karl Marx
in Friedrich Engels.
Tone Štefanec
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Poslanski kotiček

Spoštovani bralci Ovtarjevih novic.
V poslanski skupini SDS smo januarja
v parlamentarni postopek vložili predlog
v zvezi z učinkovitostjo črpanja evropskih
sredstev. Predlagali smo, da državni zbor
sprejme sklep, s katerim bi vladi in Službi
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko priporočili, da pospešita črpanje
iz programske perspektive 2014–2020 in
v roku treh mesecev od sprejetja tega priporočila poročata o sprejetih ukrepih za
izboljšanje črpanja sredstev. Prav ta čas je
Evropska komisija na svojih spletnih straneh objavila odprto podatkovno platformo,
v kateri so na voljo podatki o financiranju
in dosežkih kohezijske politike za obdobje
2014–2020. Podatki za Slovenijo niso spodbujajoči.
Predlog, ki ga je vložila poslanska skupina SDS, ne želi nalagati dodatnega administrativnega bremena vladi. Nasprotno, dejstvo je, da je koriščenje evropskih
sredstev iz zadnje perspektive popolnoma
neučinkovito, zato smo v SDS omenjeno
priporočilo tudi vložili. Opozorila o slabem
koriščenju evropskih sredstev prihajajo
tudi iz regionalnih ravni, tudi iz Slovenskih
goric. Gre tudi za vprašanje preglednosti in
učinkovitosti pri črpanju sredstev s področja kohezije. Vlada mora poskrbeti, da iz
Bruslja v Slovenijo pride čim več denarja.
Vlada Republike Slovenije je konec februarja odgovorila, da predlaga ohranitev
obstoječega sistema poročanja. Ta določa, da mora Služba vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko vsake tri mesece poročati o stanju na področju izvajanja
evropske kohezijske politike pristojnemu
odboru Državnega zbora RS in Evropski komisiji. Vlada ocenjuje, da »dodatno
poročanje ne bi prineslo novih podatkov
oziroma informacij, kot so že vsebovane v
poročilih, ki jih prejema Državni zbor RS.«
V času prve vlade Janeza Janše je Slovenija iz evropskega proračuna dobila nakazanih več sredstev, kot jih je vanj vplačala.
Z letom 2014 se je trend počasi začel obračati. Novo finančno obdobje črpanja evropskih sredstev, ki se bo izvajalo do leta 2020,
nakazuje na to, da je Slovenija pri črpanju
sredstev bistveno slabša in počasnejša.
Ponovno izgubljamo bitko na račun neučinkovitosti slovenske vlade. Kdo bo za to
prevzel odgovornost? Slovenija je še vedno
med neto prejemnicami, ko gre za evropska sredstva, prav zato bi morali izkoristiti
vse do zadnjega centa in poskrbeti za razvoj
naše države.
Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov
sredstev iz evropskih strukturnih skladov
in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8
milijona evrov namenjenih Instrumentom
za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe
Evropskega teritorialnega sodelovanja.
Večina sredstev v največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in je
prednostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje
delovnih mest (raziskave in inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije,
povečanje konkurenčnosti malih in srednje
velikih podjetij ter podpora za prehod na

gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika).
Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države
članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020.
Slovenija je majhna in odprta ekonomija,
zelo odvisna od tujih trgov. Za nas je bistvena konkurenčnost, ki jo moramo vzdrževati na ravni, primerljivi z državami, kamor
gresta naš izvoz in menjava. Slovenija potrebuje Evropo bolj, kot Evropa potrebuje
nas.
Prvi objavljeni razpisi in obisk vladne
ekipe v glavnem mestu, ko je vlada Ljubljani obljubila 300 milijonov evrov za 34
projektov, ki naj bi jih izvedli do leta 2018,
kažejo, da je vlada na ostale regije ponovno
pozabila.
Kako slabo smo pripravljeni na črpanje
EU sredstev, kaže tudi dejstvo, da je Slovenija, ki je bila nekoč med najuspešnejšimi
novimi članicami pri črpanju evropskih
sredstev, šele v začetku decembra 2016
akreditirala sistem izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020, in to šele potem, ko je prejela opomin Evropske komisije zaradi zamujanja pri akreditaciji sistema.
Šele z akreditacijo sistema se namreč lahko
začne črpanje sredstev. Vlada Mira Cerarja
bi morala pravočasno in čimprej izpeljati
vse potrebne postopke, ne pa šele zaradi
opomina storiti potrebne korake. To je neodgovorno in neresno do države.
Slovenija poleg kohezijskih sredstev nujno potrebuje tudi tuje naložbe, ne le zaradi
delovnih mest, ampak tudi zato, ker so sestavni del verig vrednosti, ki dajejo večino
dodane vrednosti danes v svetu. Ta sredstva
so izredno pomembna za investicije naših
občin in okolja Slovenskih goric, ki je do
sedaj uspešno lovilo razvojne zaostanke za
Ljubljano.
Spoštovani, prepričan sem, da je v vašem
lokalnem okolju še veliko težav, ki so že dalj
časa nerešljive. Sam ločim med politikanti,
politiki in državniki. Politikanti so usmerjeni v zelo kratkoročne interese, s katerimi
ne morete zgraditi nobenega projekta, ne
v lokalnem okolju in tudi ne na državni
ravni. Politiki imajo navadno daljši horizont volilnega cikla in pri njih je že večja
možnost, da se kaj naredi. Za več velikih
projektov pa potrebujete državniško držo,
ki gre bistveno preko štiriletnega političnega mandata ter omogoča strateško in trajnostno delovanje. Sam poskušam delovati
v smeri zadnjega primera ter sodelovati in
poslušati posameznike, ki imajo specifična
znanja in ta znanja udejanjajo v praksi, ne
glede na svoje poklicne kvalifikacije.
Obravnava slabega črpanja EU kohezijskih sredstev na redni marčni seji državnega zbora žal ni prinesla pričakovanih rezultatov in sklepov. Ostajam pa prepričan, da
lahko z učinkovitim črpanjem EU sredstev
skupaj premagujemo številne razvojne zaostanke in preko različnih projektov bogatimo okolje, ki ga za Slovenijo predstavljajo
Slovenske gorice in podeželje.
Srečno, dragi rojaki! Pišete mi lahko na
naslov: franc.breznik@dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s
prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je
14 dni pred izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija,
če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna
vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti lahko obsegajo do
50, društev pa do 30 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman,
velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti vsaj 300 dpi, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča
avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov
ne objavljamo. Naslednja številka izide v petek, 28. aprila 2017!  Uredništvo
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Damir Jelenko: Lenthermu to
ni bilo potrebno
V Ovtarjevih novicah, številka 2 (80) z dne
4. 2. 2017, je bilo na strani tri moč prebrati
pisanje z naslovom »Lentherm je v stečaju –
pojasnilo«, v katerem je bivši direktor mag.
Ivan Vogrin v skupaj devetih točkah oblikoval »pojasnilo«, ki pa ne odseva resničnega
stanja, še manj pa obstoj dobronamernih
aktivnosti za rešitev družbe, ki se je znašla
v začetku leta 2016 v nezavidljivem finančnem položaju. Pritrditi je trditvam, da so
bivši družbeniki Lentherm, d. o. o., poverili
zaupanje za vodenje te za Lenart pomembne
družbe bivšemu direktorju Interlesa, d. o. o.,
bivšemu županu in poslancu mag. Ivanu Vogrinu, ki jih je prepričal v zmožnost rešitve
slabega finančnega položaja in jih nato izrinil iz družbe s sanacijskim programom, ki je
obsegal le tri strani. Žal ugotavljata večinski
družbenik in prokurist, da je nadaljnji del
pojasnila obremenjen z netočnimi, oziroma
neresničnimi podatki, ki na žaljiv način nazorno prikazujejo izmikanje odgovornosti
za neuspešno izveden sanacijski program.
Od rojstva sem občan občine Lenart. Veliko sem se v svojih predhodnih delovnih
okoljih naučil od svojega očeta in njegovih
prijateljev in prav od tu tudi pripadnost
temu kraju kot tudi občutek za ljudi, socialno, delovno okolje. Prepričan sem, da so
moje družbene aktivnosti v občini prav tako
prijazne, saj, kolikor mi sredstva dopuščajo,
z veseljem prisluhnem in pomagam tako
društvom kot posameznikom, in to vedno s
svojimi lastno zasluženimi sredstvi.
Kot lokalpatriot sem pred petimi leti pripeljal delo v Lentherm. Šlo je za opravljanje
storitev na posameznih operacijah, skratka,
smatral sem, da je bolje, da zaslužijo domači
ljudje v kraju kot kdorkoli drug.
Mag. Vogrin me je v aprilu 2016 nagovoril, da stopim v družbo Lentherm, kot je
sam znal povedati, je dobesedno klečal pred
menoj in hkrati obljubljal, da se je v življenju
toliko naučil, da napak iz preteklosti ne bo
več ponavljal. Verjel sem in mu zaupal. Verjel
sem njegovemu neresničnemu prikazovanju
dejanskega stanja podjetja in predvsem neresničnemu potencialu podjetja, ki naj bi ga
Lentherm imel. Bilo je veliko dogovarjanja,
veliko pogojnikov in vse skupaj se je zapletlo,
ko je največja banka upnica odobrila kredit,
vendar pod odložnimi pogoji, kar poenostavljeno pomeni, da mag. Vogrinu banka ni več
dovoljevala, da opravlja poslovodno funkcijo,
v kolikor želimo dodatna sredstva, ter da ima
lastništvo v družbi. Vse to zaradi predhodnih
dolgov, ki jih ni nikoli odplačal. (Swisskaind
je bil 24 % lastnik družbe Lentherm, lastnik
družbe Swisskaind je bil Maksimiljan Vogrin,
brat Ivana Vogrina, direktor pa Ivan Vogrin;
kasneje pa družbo preprodajo).
Bistveno je povedati, da je g. Vogrin pred
menoj in pred večino delavcev, tudi na zboru delavcev in skupščini, povedal, da bo tisti
trenutek, ko se bo g. Jelenko odločil, da več
ne želi, da bo direktor, sam odstopil. Zaposlenim je celo povedal, da je podpisal bianco
odstopno izjavo, kar bi pomenilo praktično
rešitev družbe, v kolikor bi to, kar je govoril,
tudi storil. Naredil pa je ravno nasprotno,
namesto da bi odstopil, me je začel obtoževati, podajati lažne kazenske ovadbe zoper
mene in želel preusmeriti pozornost ter si
kupovati čas, pri tem pa mu je bilo, kot sam
pravi, malo mar za zaposlene.
G. Vogrina so polna usta, kako je tri mesece uspešno vodil družbo, dejstvo pa je, da
je to lahko storil z osnovnim vložkom večinskega družbenika (mojega podjetja), ko

je le-ta vstopil v družbo; to
pomeni, da je svež kapital
potrošil za stare grehe (regres za leto 2015,
redne plače, zaostale plače, davke in prispevke ter nekaj malega dobaviteljev). Sam v
to družbo direktno ali posredno ni vložil niti
1 EUR. Bivše lastnike je tudi prepričal, da bo
delal za 1 EUR, kasneje pa si je začel neupravičeno izplačevati velike vsote denarja, zase
in za svojega svetovalca.
G. Vogrin je ob svojem nastopu formiral
nadzorni odbor kot organ, ki nadzira delo
direktorja; in prav ta organ, katerega predsednik je bil univerzitetni profesor Radonjič, je izglasoval nezaupnico aktualnemu
direktorju Vogrinu. Kasneje so to nezaupnico izkazali tudi zaposleni, ko so mu s svojo
fizično prisotnostjo v prostoru prepovedali
vstop v družbo. Enostavneje povedano, želja
vseh zaposlenih je bila, da se mag. Vogrin
umakne iz te delovne sredine in dovoli delati
ostalim v tej družbi.
Sam osebno, ne kot družbenik in ne kot
prokurist družbe, mu nisem prepovedoval
vstopa. Skozi uradne postopke sem s sklicem skupščine zgolj poskušal doseči njegov uradni odpoklic. Tudi takrat mi je bilo
to onemogočeno, saj je tik pred skupščino
vložil predlog za prisilno poravnavo, kar
je imelo za posledico nemožnost sprejema
skupščinskega sklepa za razrešitev direktorja – vse zaradi pravno formalnih ovir, ki jih
je ustvaril.
Priznal sem svojo nemoč. Zrušile so se
vse moje sanje o nadaljevanju proizvodnje
in uspešnem delu v lokalnem okolju. Moj
vložek v to podjetje niso bila samo finančna
sredstva, temveč tudi nov program, ki sem
ga preselil v Lenart skupaj s sto sodelavci.
Tako so se začeli voziti na delo iz drugih
krajev v Lenart in ne obratno. Lentherm
bi posledično dobil tudi vse naše kupce, s
katerimi moja dosedanja podjetja delajo
v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Danskem itd.,
skratka, ustvarila bi se sinergija na vseh področjih. Občanom občine Lenart in vsem
ostalim želim povedati, da so bile moje namere poštene in dobronamerne.
Nobenega kompromisa, ki sva ga z Vogrinom dosegla, ni bilo možno realizirati, saj se
je nenehno izgovarjal in zavlačeval, dokler
družba ni propadla. Nenehno je obljubljal
boljšega strateškega partnerja od mene, ki
naj bi prišel z velikim denarjem rešit družbo
iz Izraela, Švice, Avstrije, pa od domačih, lokalnih politikov in gospodarstvenikov, med
drugimi tudi Gašparja Gašparja Mišiča in
Maksimiljana Slaviča. Vsa moja prizadevanja so bila nična kljub veliki podpori delavcev, socialnega okolja, gospodarstvenikov
in prijateljev. G. Vogrin kot direktor družbe
se ni želel odreči položaju direktorja, in to
tudi ne za ceno stečaja družbe. Tako mi ni
preostalo nič drugega, kot da se iz družbe
umaknem.
Bralcem sem dolžan pojasniti še eno dejstvo, da sem družbeno politično aktiven in
da sem g. Vogrinu bil prav zaradi tega še toliko bolj zanimiv, saj je nenehno izkazoval
željo, da mu pomagam ob naslednjih volitvah, ko bo kandidiral za župana. Tega mu
nikoli nisem obljubil in mu tudi v bodoče ne
morem, saj je Lenart moje mesto in ta kraj in
ljudi imam preveč rad.
Na neutemeljene kazenske ovadbe, žalitve
in podobno sem se in se bom ustrezno odzval z razpoložljivimi pravnimi sredstvi.
Damir Jelenko, Lenart

Sporočilo uredništva
V Ovtarjevih novicah smo v dveh številkah objavili dve osebni pojasnili razlogov za stečajni postopek Lentherma. Ker sta oba avtorja sprožila sodne postopke
drug proti drugemu, ki potekajo, ne bomo več objavljali nobenih dodatnih pojasnil.
Uredništvo
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Srbski kmetovalci na obisku v Cerkvenjaku

A

gencija Agrar press iz srbskega Zrenjanina je za kmetovalce tamkajšnjega območja od 19. do 22. februarja
2017 organizirala posvetovalni obisk kmetij
v Sloveniji. Obiskali so severovzhodno Slovenijo in med občinami, kjer so se najdlje
ustavili, sta bili občini Cerkvenjak v Slovenskih goricah in Grad na Goričkem v Prekmurju.
Obiska Slovenije se je udeležilo 35 kmetovalcev iz Vojvodine ter občine Srbobran na

čelu z Radivojem Poroškim, predsednikom
skupščine občine, ki šteje 16 tisoč prebivalcev. Namen obiska je bilo dobiti čim več
izkušenj, znanja in informacij s strani naših
kmetovalcev in turističnih kmetij ter se na
mestih samih prepričati s primeri dobrih
praks.
V Cerkvenjaku jih je sprejel župan Marjan Žmavc, zatem so obiskali kmetije Kuri
v Cogetincih, ki se ukvarja s prašičerejo,
izletniško kmetijo Breznik v Komarnici in
Domačijo Firbas v Cogetincih, kjer so od gospodarjev iz prve roke dobili
veliko dobrih in realnih
napotkov in informacij ter
bili postreženi z njihovimi
domačimi kulinaričnimi
dobrotami. Njihov vodič
je bil dolgoletni novinar,
nekoč tudi odmevnega
časopisa Borba, Božidar
Drinič.
Tekst in foto: Franc
Bratkovič

Predsednik Pahor je z zanimanjem prisluhnil predstavitvi zbornika Slovenski lovci v
vojni za Slovenijo in izrekel lovcem priznanje za vlogo v osamosvojitveni vojni. Posredovali so mu tudi informacije o sodelovanju
slovenskih lovcev z zamejskimi lovci na
avstrijskem Koroškem in v sosednji Italiji,
kar že desetletja pomaga pri utrjevanju vezi
med matičnim narodom in manjšino. Naravovarstvena prizadevanja slovenskih lovcev
se zrcalijo tudi skozi aktivno delovanje naših
predstavnikov v organih CIC in FACE. Seznanili so ga s strategijo upravljanja z risom,
s projektom »modri odsevniki« in »zeleni
mostovi« na avtocestah ter s predvidenim
strokovnim izobraževanjem za kriminaliste - forenzike za raziskovanje krivolova. Ta
mednarodni projekt snuje LZS, ki je tudi

sicer razvila živahno izobraževalno, kulturno in založniško-publicistično dejavnost, s
katero je postala prepoznavni dejavnik aktivnega varstva narave in divjadi ne samo v
slovenskem, pač pa v širšem evropskem prostoru. Predstavili so mu pobudo za vzpostavitev inštituta varuha narave in predvideno
celovito ureditev novega lovskega centra v
Sloveniji, ki naj bi deloval po vzoru Čebelarskega centra.
Predsednik republike Borut Pahor je z
velikim zadovoljstvom sprejel častno pokroviteljstvo nad praznovanjem 110-letnice
slovenskega lovstva in bo tudi slavnostni
govornik na osrednji svečani akademiji ob
tem visokem jubileju, ki bo v drugi polovici
septembra v Sežani.
M. T.

Obisk delegacije BIH v Sveti Trojici v
Slovenskih goricah

V

sredo, 15. marca 2016, je župan občine Sveta Trojica Darko Fras gostil
delegacijo iz Bosne in Hercegovine.
V njej so bili predstavniki agencije za razvoj
občine Tešanj, Ekonomske fakultete Zenica
ter podjetnikov in obrtnikov. V pogovoru
so sodelovali najvišji predstavniki Območne
obrtno-podjetniške zbornice Lenart, direktor podjetja KM Agroremont in občinski
svetnik.

Gostje iz Bosne in Hercegovine so predstavili svojo industrijsko cono, njihove dejavnosti ter možnosti povezovanja in sodelovanja, razvoj Občine Tešanj, gospodarstvo,
izvozna področja in program povezovanj.
Župan Občine Sveta Trojica Darko Fras
je predstavil občino in lokalno samoupravo
v Sloveniji. Predsednik OOZ Lenart Stanko
Bernjak pa je spregovoril o območno obrtnem sistemu pri nas ter predstavil svojo
dejavnost. Pater Bernard
Goličnik jim je razkazal
cerkev in samostansko
knjižnico, nato so se odpravili v Protokolarno-razstavni center svetega
Martina, kjer se jim je
pridružil še podžupan
Branko Novak. Srečanje so
zaključili z večerjo v prostornih gostilne Na griču.
OU

Sprejem pri predsedniku republike ob
110-letnici Lovske zveze Slovenije

O

b 110-letnici ustanovitve slovenske
lovske organizacije je v predsedniški
palači v Ljubljani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel vodstvo Lovske zveze Slovenije (LZS). Ta je ena
najstarejših organizacij civilne družbe na
Slovenskem ter združuje in povezuje skoraj
enaidvajsettisoč slovenskih lovcev. Lovska
organizacija je pomemben del nevladnih
organizacij v Sloveniji, ki je svoje delovanje
podredila bistvenim naravovarstvenim ciljem za ohranitev naravnega okolja in vseh
prostoživečih vrst, ne
samo divjadi.
Vodstvo LZS so zastopali
predsednik
LZS, mag. Lado Bradač, direktor Strokovne službe LZS, Srečko
Žerjav, podpredsednik
LZS, Ivan Malešič, in
urednik zbornika Slovenski lovci v vojni za
Slovenijo, publicist dr.
Marjan Toš.
Predsednik
LZS
mag. Lado Bradač je
predsednika izčrpno
seznanil z aktualnimi
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razmerami v slovenskem lovstvu in opozorili na vrsto perečih vprašanj, s katerimi
se slovenski lovci soočajo pri vsakdanjem
delovanju. Govorili so o aktivnem vključevanju Lovske zveze Slovenije v evropske in
mednarodne projeke za varstvo divjadi in
njenega življenskega okolja, o problematiki velikih zveri in o sobivanju z medvedi in
volkovi, zaradi česar prihaja do nepotrebnih
konfliktov in navzkrižja interesov. To pereče
vprašanje je treba reševati strpno, zgodbo
pa umiriti, objektivizirati in iskati konsenz.

Z VAMI
IN ZA VAS

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

DARILNI BON
Tel: 02/72 90 280

za studijsko
fotografiranje

info@foto-tone.si
DARILNE BONE LAHKO KUPITE
V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Benedikt

Podroben prostorski načrt za novo naselje
BE–11

V

občini Benedikt
poteka
upravni
postopek za podrobno
prostorsko
ureditev
novega naselja za stanovanjsko
gradnjo
imenovanega BE–11.
Po sklepu župana Milana Gumzarja so v
prostorih občine Benedikt na Čolnikovem
trgu v času od 23. januarja do 23. februarja
javno razgrnili dopolnjen osnutek »Odloka o občinskem podrobnem prostorskem Na južni strani Benedikta bo zraslo novo naselje B–11, v katerem bo 21
načrtu za območje gradbenih parcel.
'BE-11'- širitev naselja
Velikost parcel v naselju se bo gibala od
za potrebe stanovanjske gradnje«, ki ga je iz500 do 1200 kvadratnih metrov. Ob gradelalo podjetje Progrin iz Gornje Radgone.
dnji bodo morali investitorji upoštevati
V času javne razgrnitve so lahko zainteštirimetrskim odmik od meje. Odmik bo
resirani podali na osnutek podrobnega prolahko manjši samo s pisnim soglasjem sostorskega načrta pripombe in predloge, ki
seda. Tloris stavb bo lahko v oblikah črtk
jih bodo pristojni v nadaljnjem postopku
»L«, »C« in »U«. Investitorjem bodo dovosprejemanja odloka proučili in po možnosti
lili tudi minimalna zemeljska dela za umetudi upoštevali.
stitev objekta. V naselju bodo
lahko gradili tudi podporne
zidove. Objekti ne bodo smeli
presegati višine 9 metrov oziroma bistveno presegati višine
obstoječih objektov v okolici.
Fasade bodo morale biti oblikovane sodobno, izvedene
pa v lestvici nevtralnih svetlih tonov naravnih pastelnih
barv. Uporaba kričečih barv
bo prepovedana. Za gradnjo
bodo investitorjem priporočili opeko, les, beton ter druge
obložne sodobne gradbene
materiale.
Kot že rečeno, bodo bo naselju dopuščeno tudi opravljaTako je novo naselje B–11 umeščeno v prostor.
nje dodatnih dejavnosti, ki ne
obremenjuje okolja. Za te dejavnosti bodo lastniki lahko namenili eno
Naselje BE–11 leži na južni strani občitretjino skupne neto površine posamezne
ne Benedikt. Nahaja se na robu mesta med
etaže. Če bodo dejavnost izvajali v ločenem
lokacijo s centralnimi dejavnostmi ter ob
objektu, pa bo njegova velikost lahko do 80
državni cesti Lenart–Gornja Radgona. Na
kvadratnih metrov.
zemljišču, ki še ni pozidano, so trenutno
Ko bo občinski svet odlok o občinskem
travniki in njive. Na severnem delu bodočepodrobnem prostorskem načrtu za območje
ga naselja je grmičevje ob odvodnem jarku z
»BE–11« sprejel, bodo lahko zainteresirani
iztokom v Drvanjo.
investitorji v občini Benedikt gradili nove
Naselje bo imelo obliko črke »L« in bo
stanovanjske hiše na dveh lokacijah – v naležalo na rahlo naklonjenem zemljišču (viselju pod Svetimi Tremi kralji, kjer že gradi
šinska razlika je okoli 5 metrov). Naselje se
podjetje Juven, in v novem naselju BE–11.
bo raztezalo na 2,1 hektarja zemljišč na par»Občina Benedikt bo za gradnjo v nasecelnih številkah k.o. 520 Benedikt, parcelne
lju BE–11 izvedla samo upravni postopek
št. 504/2, 505/3, 505/7, 505/8, 505/9, 505/10,
in investitorjem omogočila gradnjo, vse
505/11-del, 506, 512/13-del, 512/29, 512/30,
drugo pa je v njihovih rokah,« pojasnjuje
512/31 in 1143/1-del.
Gumzar. »Investitorji si bodo lahko parcele
Območje, ki ga bo urejal podrobni prosami tudi komunalno opremili, kar jim bo
storski načrt, bo namenjeno za gradnjo
občina upoštevala kot plačilo komunalnega
sodobnega stanovanjskega naselja, nameprispevka. Seveda bodo kasneje lastništvo
njenega družinam, ki želijo živeti v stiku z
te infrastrukture prenesli na občino. Po prinaravo in hkrati dovolj blizu občinskega sreključitvi nanjo bodo morali plačevati stroške
dišča. V naselju bodo stanovanjski objekti,
zanjo enako kot vsi drugi uporabniki. S tem,
pripadajoča infrastruktura in zelene površida investitorji sami poskrbijo za izgradnjo
ne. Drugi objekti za enkrat niso predvideni.
infrastrukture, občina nič ne izgubi, samo
V naselju pa bodo dopustne tiste dejavnosti,
investicije hitreje stečejo.«
ki ne poslabšujejo bivalnega okolja. Gre za
V novem naselju bo zraslo 21 eno ali
dejavnost osnovnega šolstva, zdravstva, sodvodružinskih stavb. V naselju, ki ga gradi
cialnega varstva, varstva otrok, trgovinske
Juven, pa je na razpolago še okoli polovica
dejavnosti, poslovne dejavnosti, uslužnoparcel.
stno-obrtne dejavnosti, turistične dejavno»V občini Benedikt bomo imeli na voljo
sti, upravne dejavnosti ter intelektualne in
za gradnjo 40 gradbenih parcel v dveh naumetniške storitve.
seljih,« pravi Gumzar. »Še vedno je precej
V naselju je predvidena gradnja enainljudi, ki si želijo sezidati hišo v naši občini,
dvajsetih eno ali dvostanovanjskih stavb ter
ker se želijo z družino priseliti v Benedikt.
postavitev nadstrešnic ali garaž za dva avtoKo bodo na vseh štiridesetih parcelah zrasle
mobila ob vsaki stanovanjski enoti. V nahiše, bo v občini Benedikt okoli 150 novih
selju bodo lahko lastniki parcel gradili tudi
prebivalcev ali še več.«
pomožne objekte za lastne potrebe, ograje,
pomožne infrastrukturne objekte in začasne
T. K.
objekte.

ŠT. 3 | 31. MAREC 2017

Spoštovane občanke, spoštovani občani, prebivalke in
prebivalci občine Benedikt!
Pomlad je čas čiščenja domov, vrtov in okolja, v katerem živimo. Vabimo vas, da se
udeležite spomladanske čistilne akcije

»Očistimo svoj kraj 2017«,
v soboto, 1. aprila 2017, od 8.30 do 12. ure.
Seznam zbirnih mest:
1. Benedikt – pred športno dvorano
2. Ženjak, Mariborska c. 21 – Lasbaher
3. Slatinski vrelci
4. Ihova, Ihova 54 – Ješovnik
5. Trstenik/Ihova, Beričeva kapela
6. Drvanja, Drvanja 25 - Bernjak
7. Štajngrova, Krmekova kapela
8. Trotkova, Trotkova 22 - Geratič
9. Župnija, Šolska ulica 1 - župnišče
Pobirali bomo manjše odpadke ob lokalnih cestah in sprehajalnih poteh.
Pričakujemo vas v čim večjem številu in z veliko dobre volje! V primeru dežja se akcija
prestavi na naslednjo soboto.
Soorganizatorji akcije:
LD Benedikt 		
Janez ČEPLAK		

Občina Benedikt		
Milan GUMZAR		

OORK Benedikt
mag. Milan REPIČ

Občina Cerkvenjak

Okrogla miza o podjetnikih v navzkrižju
različnih interesov

O

senih hiš iz vsega sveta, zgrajenih v zadnjih
bčina Cerkvenjak je v sodelovanju s
dveh letih. Njihov ponos pa je paviljon I Feel
Slovenskogoriškim forumom iz CerSlovenija, ki so ga postavili za svetovno razkvenjaka konec februarja pripravila
stavo Expo v Milanu. Prejeli so še številne
okroglo mizo na temo »Podjetniki v primenagrade in priznanja.
žu številnih interesov«.
Korenine družinskega podjetja KovinarLetos je župan Marjan Žmavc na okroglo
stvo Bučar, ki danes zaposluje 85 delavcev,
mizo, ki jo je vodil predsednik Slovenskoobčasno pa še precej več, segajo v leto 1966.
goriškega foruma in novinar Tomaž Kšela,
Produktivnost dela v podjetju se nenehno
povabil dva uspešna podjetnika – Milana
povečuje, to pa krepi tudi njegovo konkuLukiča iz podjetja Lumar IG, ki je vodilni
proizvajalec nizkoenergijskih in montažnih objektov v Sloveniji, ter Primoža
Bučarja iz Kovinarstva Bučar, ki proizvaja in prodaja
vrhunske stavbno-kleparske in krovske izdelke.
Župan Žmavc je poudaril, da si občina prizadeva
ustvariti čim bolj ugodne
pogoje za razvoj podjetništva, tako je med drugim
uredila poslovno-obrtno
cono, ki pa na žalost še ni
v celoti zasedena. Gospodarstvo v občini Cerkvenjak pa se je kljub temu
razvijalo, zlasti zahvaljujoč Marjan Žmavc (prvi z desne), Promož Bučar, Milan Lukič in Tomaž Kšesmelim in sposobnim obr- la med pogovorom na okrogli mizi.
tnikom in podjetnikom.
renčno sposobnost. Prizadevajo si, da bi v
Na začetku okrogle mizo so se z globokim
svoji branži postali eno od najbolj naprednih
spoštovanjem spomnili nedavno preminuin tehnološko razvitih podjetij v svetovnem
lega podjetnika Janeza Ajleca, ustanovitelja
merilu. Zato prodajajo svoje proizvode in izpodjetja AJM, ki je bil gost okrogle mize
vajajo dela po vsej Evropi, pa tudi na drugih
o podjetništvu v Cerkvenjaku pred tremi
celinah. Načela in vrednote, na katera v Koleti. Nato sta oba gosta najprej predstavila
vinarstvu Bučar prisegajo, pa so poštenost,
vsak svoje podjetje. Kot je dejal Lukič, je
kakovost, znanje in spoštovanje.
bilo podjetje Lumar ustanovljeno leta 1992,
Dober in uspešen podjetnik je lahko samo
prve nizkoenergijske hiše Prestige pa je na
tisti, ki zna v navzkrižju interesov tako delati
trgu ponudilo kupcem leta 2000. Sedem let
in poslovati, da so zadovoljni vsi. To pa je
pozneje so postavilo prvo pasivno hišo, že
po besedah Lukiča in Bučarja mogoče samo,
naslednje leto pa so v pasivni izvedbi zgrače je podjetnik pošten do vseh, še zlasti pa
dili vrtec v Radovljici. Leta 2009 so postado kupcev. »Podjetnik ne sme kupcu nikoli
vili prvo plus energijsko hišo. Istega leta je
obljubiti več, kot mu lahko na koncu nudi,«
podjetje dobilo naziv »Zlata Gazela« in Draje poudaril Bučar. Lukič, ki je bil več let tudi
vsko-pomurska Gazela«. Leto kasneje pa so
predsednik Združenja delodajalcev Sloveniprejeli certifikat Passivhaus inštituta. Kmalu
je, pa je dodal, da mora imeti podjetnik donato so prejeli še Evropsko tehnično soglasber odnos tudi z delavci. »Kdor izkorišča in
je (ETA) in znak CE ter švicarski certifikat
izigrava zaposlene, delodajalce in kupce, ne
Minergie. Pred časom so dobili tudi nagrado
bo uspel,« je poudaril.
Zeleni svinčnik, leta 2014 pa je bila aktivna
hiša Lumar uvrščena med 50 najlepših leT. K.

|5

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Lenart

Spodbujanje društvene dejavnosti v občini
Lenart

P

ravica do svobodnega zbiranja in
združevanja je človekova pravica, izvira iz načel demokratične družbe in
ustave. Človek ima pravico, da se poveže z
drugimi, prav tako pa ima pravico, da se z
drugimi ne poveže. Društva so oblika prostovoljnega in nepolitičnega združevanja
ljudi zaradi doseganja skupnih interesov.
Dejavnost društev ni pomembna le za člane, ampak tudi za širše okolje. Društva s svojimi aktivnostmi in delovanjem na različnih
področjih bogatijo dogajanje in življenje v
občini, so splošno koristna za občino in občane, prispevajo h kvaliteti življenja, promociji občine.
Društva so mozaik najrazličnejših interesov ljudi vseh generacij, od otrok do
upokojencev. Bistveni element društvene
dejavnosti je prostovoljno delo, ki prinaša
tudi občutek lastne koristnosti, vključenosti,
pripadnosti, pozitivne spremembe posamezniku in družbi, delo na različnih področji
za dobrobit ljudem in skupnosti. Društva so
tudi zakladnica znanja, ustvarjalnosti, pomenijo osvajanje novih veščin, spretnosti,
skrb za zdravje, koristno preživljanje prostega časa, pomoč sočloveku, spodbujajo
odgovornost in pozitivne vrednote. Vsekakor društva za občino pomenijo javno korist, duhovno bogastvo, ki daje ljudem in
življenju v občini nove vsebine in dodano
vrednost.
Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje športnih programov za v
občini Lenart za leto 2016
Društvo

Znesek

1. Rokoborski klub Lenart

293,00 eur

2. Športno društvo Voličina

817,00 eur

Občina Lenart spodbuja društveno dejavnost, društvom želi omogočiti ugodne
materialne pogoje za delovanje, zato so bili
letu 2016 objavljeni trije javne razpisi za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti društev. V nadaljevanju so navedeni
tudi podatki o dotacijah društvom, ki so se
prijavila na javne razpise in so izpolnjevala
razpisne pogoje.
Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih programov, projektov in
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini
Lenart za leto 2016
Društvo
1. Kulturno društvo Sinkopa

Znesek
598,00 EUR

2. Kulturno umetniško društvo moški
pevski zbor »Obrtnik« Lenart
3. Kulturno turistično društvo Selce

1.167,20 EUR

4. Kulturno društvo Babičina skrinja
Lenart
5. Kulturno društvo Slovenskogoriški
glasovi
6. Twirling, plesni in mažoretni klub
Lenart
7. Kulturno društvo »MOL«, Lenart

917,00 EUR

8. Kulturno društvo Rojs Srečko Niko
Voličina
9. Kulturno društvo Delavec
10. Likovno društvo Lajči Pandur
Lenart v Slovenskih goricah
11. Kulturno društvo Radko Smiljan
Lenart-lutkovno gledališče Pika
SKUPAJ

1.265,00 EUR

805,00 EUR
1299,50 EUR
3.105,00 EUR
1575,50 EUR
1.794,00 EUR
1.610,00 EUR
1.150,00 EUR
15.286,00 EUR

Javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov raznih društev v
občini Lenart za leto 2016
Društvo

Znesek

4. Športno društvo Lenart

1.699,00 eur

1. Združenje borcev za vrednote NOB
Lenart
2. Župnijska Karitas Sv. Rupert v Slov.
goricah
3. Društvo upokojencev Voličina

5. Nogometni klub Lenart

4.186,00 eur

4. Društvo kmečkih žena Voličina

703,20 eur

6. Športni klub za vse generacije
Lenart
7. Športno društvo Selce

1.038,00 eur

5. Društvo upokojencev Lenart

533,50 eur

6. Društvo izgnancev Slovenije K.O.
Lenart
7. Sožitje, društvo za pomoč osebam z
motnjo v razvoju Lenart
8. Sadjarsko društvo Slovenske gorice
Lenart
9. Društvo vinogradnikov Lenart

242,50 eur

3. Športno društvo MAJSTRI Lenart

145,00 eur

1.712,00 eur

8. Športno društvo Zavrh

414,00 eur

9. Športno društvo Žerjavci

323,00 eur

10. Balin klub Voličina Slov. gor.
11. Kolesarski klub TBP Lenart
12. Teniški klub Lenart

605,00 eur
1.671,00 eur
465,00 eur

13. KMN Slovenske gorice

4.015,00 eur

14. Planinsko društvo Lenart

1.423,00 eur

15. Občinski košarkarski klub Lenart

1.956,00 eur

16. JU-JITSU KLUB »NIPPON«
LENART
17. Ribiška družina Pesnica Lenart
18. Izobraževalni odbojkarski klub
»ZOJA« Lenart
19. Twirling plesni in mažoretni klub
Lenart
20. ŠPORTNA ZVEZA LENART
SKUPAJ

422,00 eur
1.826,00 eur
985,00 eur
393,15 eur
3.171,85 eur
27.560,00 eur

O

518,90 eur
533,50 eur

388,00 eur
528,60 eur
1.469,50 eur

R
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Čistilna akcija na območju občine Lenart

Č

istilna akcija bo potekala v soboto,
1. aprila 2017. Udeleženci akcije,
pridite ob 9. uri na vaše zbirno me-

sto.
Vodje zbirnih mest so člani sveta krajevne skupnosti Lenart in Voličina, ki vas
bodo seznanili s potekom akcije. Udeleženci boste prejeli vreče za odpadke, razporejeni boste v skupine in se boste odpravili na območja čiščenja (čiščenje okolice,
sprehajalnih poti).
V primeru, da boste čistili od doma, v
smeri proti zbirnemu mestu, morate do
9.15 ure sporočiti vodji zbirnega mesta
vašo udeležbo (zaželeno je, da sporočite
podatek o številu udeležencev v skupini).
Čistilna akcija bo zaključena ob 12. uri.
Potrebujete vreče za smeti, rokavice,
primerna oblačila in čevlje. Vreče za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in za
embalažo boste prejeli na zbirnem mestu.
Prosimo vas, da s seboj prinesete delovne

rokavice. Za malico bo poskrbela Občina
Lenart. Malico bomo delili udeležencem
čiščenja na zbirnih mestih po končani akciji po 12. uri.
Vreče z mešanimi komunalnimi odpadki bo potrebno odnesti na zbirna mesta ali
v bližino le-teh in jih pustiti ob cesti na lokaciji zbiranja. O tem obvestite vodjo zbirnega mesta. Vreče bodo še isti dan odpeljali delavci Režijskega obrata Občine Lenart.
Kontakt za odvoz in vreče: Mirko Kojc:
041 496 994, Danilo Dvoršak: 051 637
176 in Vlado Čuček: 051 247 737. V primeru slabega vremena (močne padavine)
akcija odpade!

Seznam zbirnih mest

Krajevna skupnost Lenart

Zbirno mesto/ vodja

Lenart – sever
Ilaunigova, Maistrova, Gubčeva, Partizanska, Goriškova, Cmureška,
Slomškova, Ul. Leona Štuklja, Ob gozdu, Trg osvoboditve, Jurovska cesta,
Kraigherjeva ulica.
Lenart – vzhod
Gradiška, Industrijska, Kidričeva, Nikova, Obrtna, Prežihova, Strma pot,
Cvetlična, Ulica Ele Kristl, Gregorčičeva, Kraigherjeva, Trg osvoboditve.
Lenart – jug
Ptujska cesta, Mariborska cesta, Ul. heroja Lacka, Ob Poleni, Pot na
Kamenšak, Pod Bregom, K jezeru, Vrtna ul., Sadjarska, Ribiška pot.
Lenart – zahod
Mariborska cesta, Cafova, Cankarjeva, Jurčičeva, Prešernova.
Lormanje In Šetarova
Radehova
Zamarkova In Močna
Hrastovec in Vinička vas
Spodnje Partinje
Spodnji Porčič
Spodnji Žerjavci
Zgornji Žerjavci

Gasilski dom/ Mestni park Lenart
Andrej Kocbek - 040/ 852 724
Leopold Hameršak
Beno Golob - 041/ 790 307
Gregor Polanec - 031/ 606 302
ŠRC Polena Lenart
Gorazd Voglar - 041/891 232
Igor Rojht - 031/414 158
Janez Komperšak - 041/407 948
Vincenc Rop - 031/ 723 757
Sedež TD Radehova
Helena Dolajš - 031/253 426
Parkirišče pri trgovini Zamarkova
Mojca Kramberger - 041/962 788
Mitja Krajnc - 031/307 350
Franc schönwetter - 041/ 599 070
Lovski dom LD Lenart
Karel Rokavec - 041/621 094
Marjan Žnuderl - 041/556 604
Andreja Bunderla - 031/447 782

703,20 eur

11. Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Lenart
12. Govedorejsko društvo Slovenske
gorice Lenart
13. Društvo kmečkih žena in deklet
Lenart
14. Društvo »Mladi do kraja Lenart

950,60 eur

Krajevna skupnost Voličina

Zbirno mesto/ vodja

383,10 eur

Spodnja Voličina
Zgornja Voličina

15. Društvo podeželske mladine
Slovenske gorice
16. Turistično društvo Radehova

499,50 eur

17. Turistično društvo Rudolf Maister
Vojanov Zavrh
SKUPAJ

431,60 eur

Parkirni prostor pri Gasilskem Domu Voličina
Gordana Tuš - 031/892 987
Dejan Kramberger - 031/579 674
Natalija Poštrak - 041 /911 773
Feliks Kocbek
Renato Kocbek - 041/652 946
Avtobusno postajališče / Kulturni dom Selce
Zvonko Čuček (Straže) - 051/ 803 755
Peter Golob - 041/560 199
Igor Kmetič – 041/473 951
Parkirišče pri razglednem stolpu
Bogdan Sužnik - 031/ 371 822
Zvonko Čuček - 041/ 525 993
Franc Družovič - 041/ 719 365

877,50 eur
324,90 eur

412,20 eur

9.990,10 eur

Selce In Dolge Njive
Rogoznica in Straže
Zavrh
Črmljenšak
Nadbišec in Gradenšak

D. O.

tov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Lenart za leto 2017.
Vsi razpisi bodo objavljeni predvidoma v
mesecu aprilu 2017 na uradni spletni strani
Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku.
D. O.

Že 10 let enkratna denarna pomoč ob
rojstvu otroka v občini Lenart

ojstvo otroka je dogodek, ki staršem
zaznamuje življenje. Običajno je prihod novega družinskega člana povezan z veseljem, pričakovanji, pomeni pa tudi
novo skrb.

občine. V letu 2016 je skupni znesek nakazanih pomoči ob rojstvu otroka znašal 12.000
eur.
Otroci v starosti od 1 do vključno 7 let so
vsako leto deležni pozornosti tudi v mesecu
decembru, ko Občina Lenart pripravi obdaritev otrok, v zadnjih letih to število znaša
600 otrok ali več.
D. O.

10. Društvo Presmec Dolge Njive

Najava javnih razpisov za dejavnost
društev v občini Lenart za leto 2017
bčina Lenart bo objavila Javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v občini Lenart za leto 2017, Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev
v občini Lenart za leto 2017, Javni razpis za
sofinanciranje kulturnih programov, projek-

489,80 eur

prihodnost, obstoj vrtca in šole. Pozitivno je,
da se v zadnjih letih v občino Lenart priseli
veliko mladih družin, kraji ostajajo mladi,
polni življenja.
Občina Lenart že od leta 2007 nameni
staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Višina te pomoči znaša 150 eur,
izplačana pa je vsem, ki na Občino Lenart
vložijo vlogo, pogoj pa je, da ima otrok in
eden od staršev stalno bivališče na območju

Rojstvo novih zemljanov, malih prebivalcev, je pomembno tudi za širše družbeno
okolje, prinese optimizem, novo kvaliteto
življenja, pozitivno energijo. Za kraj in občino so novi prebivalci zagotovilo za razvoj,

Občina Sveta Ana

Začetek investicij na Grafonževi in Kaplovi
domačiji

V

okviru čezmejnega projekta Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine
»DETOX« smo v občini Sveta Ana pričeli z
izvedbo investicij na Grafonževi in Kaplovi
domačiji. Obe domačiji sta kulturna spomenika lokalnega pomena.
Na Grafonževi domačiji se urejajo spalni
in sanitarni prostori v mansardi hiše v skupni velikosti 117,90 m2. V okviru projekta se
bo nabavila tudi oprema.
Na Kaplovi domačiji se v sklopu projekta
urejajo sanitarni prostori v velikosti 4,03 m2
za potrebe sprejemanja turistov in možnosti
nudenja nočitev v objektu.

Obe domačiji se bosta opremili tudi s tablo za označitev kulturnih spomenikov in
informacijsko tablo z informacijami za naključne turiste.
Trenutno smo v prvi fazi izvedbe investicijskih del, ki se bodo zaključila predvidoma
konec meseca aprila. Po zaključku gradbenih del bodo na domačijah potekale EtnoTour delavnice s prikazi starih kmečkih običa-
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virtualni sprehod po tradicionalnih domačijah.
Skupna vrednost del in aktivnosti projekta v občini Sveta Ana znaša 148.201 EUR, od
tega načrtujemo 85 % financiranje s strani Evropske unije v
vrednosti 125.971 EUR.
Projekt DETOX je podprt s
strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru
programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška
2014–2020.
Petra Golob, foto: V. K. in
S. S.

Urejajanje spalnih in sanitarnih
prostorov v mansardi Grafonževe domačije

jev in življenja nekoč, uredili
pa se bosta tudi muzejska in
etnološka zbirka na obeh domačijah. V okviru projekta
nastaja tudi EtnoTour paket,
ki združuje razdrobljeno turistično ponudbo območja,
in čezmejna aplikacija, kjer
bodo na enem mestu zbrani
podatki o kulturni in naravni
dediščini, turistični ponudbi,
MSP-jih ipd. in omogočen

Na Kaplovi domačiji urejajo sanitarni prostor.

Grafonževa domačija

Hiša je bila zgrajena leta 1841 v štajerskem
slogu. Ob hiši stoji lepo ohranjeno gospodarsko poslopje z ostanki mlina in veliko kmečkega orodja. Poseben čar kmetiji daje star,
restavriran čebelnjak z 38 dunajskimi panji.

strukturo pa pričenja s preplastitvijo cestnega odseka v Oseku.
Kot pravi Fras, v občini pričakujejo, da bo
Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije čim prej objavila razpis za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo ceste skozi Gočovo.
Direkciji še ni uspelo pripraviti vsega za ta
razpis, čeprav se bliža čas, ko bo treba začeti
z izvajanjem del. Potekajo pa tudi priprave
za razpis za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo ceste skozi Senarsko, ki ga bo prav tako
izvedla omenjena direkcija.

Zdravstvena reforma je zgolj
stroškovna reforma

V teh dneh potekajo v Sloveniji tudi razprave o predlaganih spremembah zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju oziroma o »zdravstveni reformi«, ki je za občino Sveta Trojica kot eno od
ustanoviteljic Zdravstvenega doma Lenart
še kako aktualna. »Dejansko pri tako imenovani 'zdravstveni reformi' sploh ne gre za
reformo zdravstva, temveč za stroškovno reformo. Gre za prelaganje visokih stroškov za
zdravstvo, ki nastajajo zaradi slabo vodenih
investicij, slabe organizacije, popuščanja dobaviteljem, gledanja skozi prste farmacevtski industriji in različnih posrednikov in
lobijev, ki se okoriščajo na račun zdravstva,
na ramena vseh delodajalcev in delavcev ter
na zaposlene v zdravstvu, ki imajo prenizke
plače – tako zdravniki kot medicinske sestre
in drugi zaposleni. Danes smo zavarovanci
in zaposleni v zdravstvu ujetniki neustreznega stanja v zdravstvu, ki ga v dobršni
meri obvladujejo različni lobiji in interesne
skupine. Predlagane spremembe teh problemov ne rešujejo,« poudarja Fras.
Kar se tiče Zdravstvenega doma v Lenartu
in zdravstvene mreže v osrednjih Slovenskih
goricah, pa je po besedah Frasa še vedno
ključna težava v pomanjkanju zdravnikov,

ki bi bili v javnem sektorju redno zaposleni
za poln delovni čas. Mnogi iščejo možnost
za pridobitev koncesije. Ko imajo pogoje,
odidejo, če se jim ponudi priložnost. Mi pa
za nadaljnje podeljevanje koncesij nimamo
možnosti, saj bi to privedlo do privatizacije in Zdravstveni dom Lenart ne bi mogel
več rentabilno poslovati. Kot pravi Fras, se
je treba namreč zavedati, da zdravstveni
dom skrbi tudi za preventivo, laboratorije,
patronažno službo, ginekološko ambulanto,
rentgen in še in še bi lahko naštevali. Če bi
zdravstveno mrežo prevzeli koncesionarji,
bi se bilo treba dogovoriti za drug model
zdravstva, saj sicer vse zdravstvene infrastrukture, za katero skrbi zdravstveni dom,
ne bi imeli. Fras je prepričan, da brez zdravstvenega doma zdravstvena mreža v osrednjih Slovenskih gorica ne more delovati. V
Sloveniji po njegovem vedenju ni primera,
da bi bil v določeni regiji delež koncesionarjev večji od deleža javnega zdravstva.
Kot poudarja Fras, bo Zdravstveni dom
Lenart tudi letos vložil v nadgradnjo osnovnega zdravstvenega sistema okoli 300.000
evrov. Če bi bili vsi zdravniki koncesionarji,
teh sredstev za razvoj ne bi bilo. Kdo bi potem skrbel za razvoj infrastrukture v zdravstvu, se sprašuje Fras in dodaja, da pri nas
to ni dorečeno, kar je velik problem.
Ob tem Fras opozarja, da se kljub pozivom druge občine v osrednjih Slovenskih
goricah niso pridružile občini Lenart in
občini Sveta Trojica, da bi bile skupaj z njima ustanoviteljice zdravstvenega doma. Ob
tem pa vsi poudarjajo pomen Zdravstvenega doma Lenart, češ da je javni zavod nujno
potreben. Fras opozarja, da bo dvojnost med
zasebnim in javnim zdravstvom treba odpraviti in vzpostaviti sistem, v katerem bodo
za razvoj javnega zdravstva soodgovorni vsi.
T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Saniranje plazov na državni cesti v
Jurovskem Dolu

Kaplova domačija

Hiša na Dražen Vrhu je bila zgrajena okoli
leta 1850. Ob arhitekturi, ki je značilna za to
območje, ima še posebej zanimivo sobo (hiško) na podstrešju. Vrata te sobe se zaklepajo
s ključavnico in ključem v celoti iz lesa. Gospodarji domačije hranijo bogato zbirko starega pohištva, orodja, strojev in drugih pripomočkov različnih obrti iz preteklosti.
Vir: www.sv-ana.si

C

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Soodgovornost za razvoj javnega zdravstva

V

občini Sveta Trojica
so v teh dneh polno
zaposleni s številnimi
investicijami, ki jih občina
izvaja. Kdor je že kdaj zgradil
hišo, ve, da je ni mogoče postaviti čez noč, temveč mora
pred tem naročiti načrte in
dokumentacijo ter pridobiti
soglasja in dovoljenja. Šele
ko dobi gradbeno dovoljenje,
lahko začne s količenjem na
terenu in z izvajanjem gradbenih del, ki potekajo po fazah.
Investicije v večje in zahtevnejše infrastrukturne objekte, ki se jih lotevajo občine, pa so še mnogo bolj zahtevne in
zapletene, zato jih običajno izvajajo najmanj
dve do tri leta, marsikdaj pa tudi več.

V teku je več investicij

Investicija v komunalno opremljanje novega naselja Trojica-jug je po besedah župana občine Sveta Trojica Darka Frasa v fazi,
ko je v teku razpis za izbiro izvajalca del. Investicije v stanovanjske hiše pa pripravljajo
v podjetju SH Global, na katerega se lahko
obrnejo vsi, ki bi radi imeli hišo v novem naselju. Sicer pa so vsa zemljišča na območju
novega naselja v zasebni lasti.
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Po županovih besedah
občinska uprava pripravlja
tudi občinski podroben
prostorski načrt (OPPN)
za novi center naselja Sveta
Trojica. Občinski svetniki
bodo o njem spregovorili že
na naslednji seji. Po sprejemu OPPN bodo lahko izvedli parcelacijo na terenu in
začeli graditi.
Kot pravi Fras, je v pripravi tudi prometno tehnična
dokumentacija za cestni odsek od regionalne ceste Lenart–Ptuj do središča naselja Sveta Trojica.
Ob cesti bodo zgradili še pločnik in krožišče
ob jezeru, s katerega bo mogoče zaviti k jezeru in v novo naselje Trojica-jug. Na osnovi
dokumentacije bodo ocenili vrednost investicije glede na razpoložljiva sredstva. Že danes je mogoče reči, da bo gradnja potekala
fazno.
Občina načrtuje tudi rekonstrukcijo križišča pri kapeli ob odcepu za Dobravo. Potekajo tudi aktivnosti za razširitev parkirišča
pri pokopališču. Prav tako nadaljujejo s pripravo dokumentacije za izgradnjo krožišča
na Griču.
Direkcija Republike Slovenije za infra-

estno podjetje Pomgrad iz Murske Sobote
je pričelo s sanacijo
še drugega plazu na državni
cesti med Lenartom in Jurovskim Dolom. Sanacija plazu
pri Lovskem Domu naj bi trajala 3 mesece. Po končani sanaciji tega plazu bo še v letošnjem letu sledila še sanacija
3. plazu na tej cesti. Prav tako
pa je že izdelana projektna
dokumentacija za sanacijo
plazu »Jurovski Dol 4« (nad
»Šauperlovim« ovinkom v
Jurovskem Dolu) in plazu v
Zg. Partinju. Slednji plaz ve- Sanacija 2. plazu na državni cesti med Lenartom in Jurovskim Dolom je v polnem teku.
lja tudi za najbolj pereč plaz v
občini, saj je odnesel polovico cestišča. Projektno dokumentacijo je dala
so prispele na naslov jurovske občine, so bile
izdelati Direkcija RS za infrastrukturo in je
namreč višje, kot je v proračunu predvidetrenutno v recenziji na Ministrstvu za okonih sredstev. 27. februarja 2017 je prišlo do
lje in prostor. Recenzija naj bi bila končana
pogajanj, katerih se je udeležilo 5 ponudnisredi aprila, ko bo projekt sanacije teh dveh
kov. Teh 5 ponudnikov je sicer znižalo svoje
plazov šel tudi v razpis za izbiro izvajalca. V
prvotne ponudbe, a so le-te še vedno višje,
občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
kot je predvidenega denarja v proračunu za
ocenjujejo, da se bo sanacija teh dveh plazov,
rekonstrukcijo te ceste. V proračunu je za ta
v kolikor bo šlo po načrtih in ne bo nobenih
projekt namenjenih cca 209.000 €, najnižje
težav pri izbiri izvajalca, pričela že konec poponudbe pa so bile cca 283.000.
letja. Prav tako je projekt prometne varnosti
Trenutno je občinska uprava v fazi preverv Jurovskem Dolu predan v recenzijo na Mijanja ponudb in ponudnikov in sprejemanja
nistrstvu za okolje in prostor.
odločitev o nadaljnjem poteku tega razpisa.
Iz jurovske občinske uprave sporočajo, da
Sanacija Gasterajske ceste
ima občina sedaj voljo 2 možnosti. Ena je
Ponudbe za rekonstrukcijo drugega dela
razpis razveljaviti in spremeniti projektno
Gasterajske ceste presegajo predvidena
dokumentacijo ter ponoviti razpis. Druga
proračunska sredstva
možnost pa je z rebalansom prerazporediti
17. februarja 2017 je v prostorih Občine
proračunska sredstva in zagotoviti dovolj
Sv. Jurij v Slov. goricah potekalo odpiranje
sredstev za izvedbo tega projekta. V vsakem
ponudb za rekonstrukcijo drugega dela
primeru se bo pričetek izvedbe rekonstrukGasterajske ceste v dolžini cca 2,5 km. Na
cije drugega dela Gasterajske ceste pričel izrazpis se je prijavilo 9 ponudnikov. Že v razvajati še v tem koledarskem letu se letos tudi
pisni dokumentaciji je bilo zapisano, da bo
zaključil.
prišlo do pogajanj s ponudniki. Ponudbe, ki
Dejan Kramberger
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April v znamenju 11. praznika občine Sv.
Jurij v Slov. goricah

J

skih priznanj.
Že 12. marca je na trgu v Jurovskem Dolu
potekal simboličen prvi rez Roškarjeve trte
(potomka najstarejše vinske trte na svetu),
ki so jo člani Društva vinogradnikov Sv. Jurij
posadili minulo leto. Rez je opravil skrbnik
trte in viničar Ivan Špindler, zbrano množico
pa je nagovoril tudi župan Peter Škrlec.
D. K.

urovska občina praznuje letos že 11. občinski praznik. Ob tej priložnosti se bo v
približno mesecu in pol zvrstila vrsta kulturnih, družabnih, športnih, dobrodelnih in
drugih prireditev, za katere bodo poskrbela
lokalna društva, zavodi in seveda občina.
Občinski svetniki sbodo na 18. redni seji
obravnavali zaključni račun občine za leto
2016 in sprejeli tudi sklep o podelitvi občin-

Jurjevi dnevi 2017
Datum

Ura

Dogodek

Kje

Organizator

sobota, 1. 4.

900

Ex tempore – Jurjevanje 2017

kulturni dom

Kulturno društvo Ivan Cankar
Jurovski Dol

petek, 7. 4.

1600

Tradicionalno srečanje lovcev LD Sv.
Jurij in gasilcev PGD Sv. Jurij

trg v Jurovskem
Dolu

Lovska družina Sv. Jurij

sobota, 8. 4.

900

Čistilna akcija »Očistimo svoj kraj«

po posameznih
naseljih

LD Sv. Jurij v sodelovanju z občino

sobota, 8. 4.

1000

Nogometni turnir mlajših cicibanov
U-9

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo Sv. Jurij

sobota, 8. 4.

1800

Si za ples? Sem za ples! Srečanje
odraslih folklornih skupin

kulturni dom

JSKD, OI Lenart

četrtek, 13. 4

1900

Tadej Toš stand up komedija

kulturni dom

Organizacija prireditev Ferk d.o.o.

petek, 14. 4.

730

Krvodajalska akcija

OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

OO RK Sv. Jurij

petek, 14. 4.

1630

Nogometna tekma veterani NK
Jurovski Dol : NK Rdeči vragi

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo Sv. Jurij

torek, 18. 4.

1900

Otvoritev razstave del Jožeta
Hudalesa

Avla Fredija
Neuvirta, kulturni
dom

Kulturno društvo Ivan Cankar,
OŠ J. Hudalesa in družina Hudales

sreda, 19. 4.

900

Obisk starejših na domu

po občini

OO RK Sv. Jurij, DU Sv. Jurij in
občina

četrtek, 20. 4.

900

Meddruštveni turnir Zveze
upokojencev Slov. goric v kartanju

Okrepčevalnica pri
Ančki, Zg. Partinje

Društvo upokojencev Sv. Jurij

petek, 21. 4.

1900

Proslava ob 11. občinskem
prazniku

kulturni dom

Občina in Kulturno društvo Ivan
Cankar Jurovski Dol

nedelja, 23. 4.

od 700
naprej

Jurjeva nedelja – 1. in 2. maša, godba
na pihala, blagoslov konj, Srečelov
Karitas

trg v Jurovskem
Dolu

Župnija Sv. Jurij v Slov. goricah,
občina in Podivjani žrebci

nedelja, 23. 4.

od 1100 ure
naprej

Zabava z živo glasbo

šotor pri Gostilni
Špindler

Gostilna Špindler

nedelja, 23. 4.

1630

Nogometna tekma člani NK
Jurovski Dol : NK AJM Kungota

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo Sv. Jurij

sreda, 26. 4.

1700

3. srečanje PONY EXPRESS
(oldtimer)

pri gasilskem
domu

PGD Sv. Jurij

četrtek, 27. 4.

900

Pohod po Jurovski poti

trg v Jurovskem
Dolu

Občina, pohod vodi Miroslav
Breznik

petek, 28. 4.

1500

Izbor Jurjevega vina

kulturni dom

Društvo vinogradnikov Sv. Jurij

petek, 28. 4.

1700

Gasilska vaja

Jurovski Dol, pri
kmetijski zadrugi

PGD Sv. Jurij

sobota, 29. 4.

1700

Postavitev majskega drevesa

Bar pri Rokavcu,
Sp. Gasteraj

Klub Gasterajčan

nedelja, 30. 4.

1700

Postavitev majskega drevesa

pri gasilskem
domu

PGD Sv. Jurij

900

Tradicionalno športno srečanje med
zaselki

športno igrišče
pri OŠ

Športno društvo Sv. Jurij

petek, 5. 5.

900 – 1100

Dan odprtih vrat v vrtcu pri OŠ J.
Hudalesa Jurovski Dol

vrtec

Vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski
Dol

petek, 5. 5.

800 – 1700

Dan odprtih vrat Učnega čebelnjaka

čebelnjak pri OŠ J.
Hudalesa Jurovski
Dol

Čebelarsko društvo Sv. Jurij

nedelja, 7. 5.

800

Meritve holesterola in sladkorja
v krvi

Avla Fredija
Neuvirta, kulturni
dom

OO RK Sv. Jurij

sobota, 13. 5.

1830

8. Jurjevo srečanje folklornih
skupin, otvoritev likovne razstave
Ex tempore

kulturni dom

Kulturno društvo Ivan Cankar
Jurovski Dol

nedelja, 14. 5.

1400

Šaljive kmečke igre

Športni park
Jurovski Dol

Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij

petek, 19. 5.

1800

Koncert zborov in folklornih skupin

kulturni dom

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

8

Šport špas

Športni park
Jurovski Dol

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

ponedeljek, 1. 5.

sobota, 20. 5.

00

Čistilna akcija v jurovski občini

8

. aprila 2017 LD Sv. Jurij – Jurovski
Dol in Občina Sv. Jurij v Slov. gor.
organizirata veliko čistilno akcijo po
občini. Organizatorji vabijo občane, da se
čistilne akcije udeležijo v čim večjem številu in da skupaj polepšajo kraj. Čistilna
akcija se bo pričela ob 9. uri, s seboj pa
potrebujete le zaščitne rokavice, za vreče
bo poskrbljeno. Akcija bo zaključena ob
13. uri, ko bo pri lovskem domu druženje
in pogostitev.
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Zbirna mesta

Vodja

pri Mirku Najdeniku
Zg. Partinje
pri Okrepčevalnici pri Ančki
Jurovski Dol
pri Gostilni Špindler
Varda
pri Marjanu Vuzmu
Malna
pri Lovskem domu
Zg. in Sr. Gasteraj pri Ivanu Šnajderju
Sp. Gasteraj
pri Baru Rokavec
pri Goranu Breznerju
Žitence
pri Trgovini Senekovič

Mirko Najdenik
Boris Holer
Rudi Horvat
Anton Lenart
Milan Bauman
Ivo Bračič
Jože Komperšak ml.
Goran Brezner
Franc Senekovič

Prodaja parcel za gradnjo stanovanjskih
hiš v Jurovskem Dolu

V

centru naselja Jurovski Dol, v bližini osnovne šole in vrtca, Občina
Sv. Jurij v Slov. goricah prodaja
šest gradbenih parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Lega parcel je
sončna, parcele so večje, tako da obstaja
možnost večjega dvorišča. Na eni strani
parcele mejijo z gozdnim zemljiščem.
Parcele so v velikosti od 1173 m2 do
1358 m2 in se prodajajo po izhodiščni ceni
10,00 EUR za 1 m2 z vključenim DDV. V
ceno ni zajet komunalni prispevek, ki se
odmeri v postopku odmere komunalnega

prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Javno zbiranje ponudb je objavljeno na
spletni strani občine www.obcinajurij.si.
Rok za oddajo ponudb je petek, 21. 4.
2017, do 10. ure. Vsi zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije na tel. št.
02/729 52 53 ali po elektronski pošti: jasna.senekovic@obcinajurij.si.
Ogled nepremičnin je mogoč v času
poslovnih ur Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, po predhodnem dogovoru na tel. št.
02/729 52 52.

GOSPODARSTVO

KOS 2017 Lenart–Polena
od 26.–28. maja

M

islimo, da je prav, da vas že v tej
številki obvestimo, predvsem pa
opozorimo, da se zopet bliža naš
in vaš sejem KOS v Lenartu. Vsi organizacijski vzvodi so aktivirani in marljivo
snujemo stare in nove vsebine, ki bodo na
ogled na sejmu.
Letos bo to že sedmi sejem po vrsti, in
tega se posebej veselimo. Na tem sejmu se
nam nakazuje nekaj zelo atraktivnih vsebin, katere pa bom lahko razkril v naslednji
številki Ovtarja. Z gotovostjo pa lahko potrdim že danes, da bo bistveno razširjen in
še bolj raznolik kot do sedaj.
Tudi v zabavnem delu sejemskega dogajanja bodo nove vsebine, ki bodo še dodatno popestrile utrip sejma.
Dopolnilne dejavnosti so naš moto sejma tudi letos. Veseli smo, da se vsako leto
poveča število udeležencev z dopolnilnimi

dejavnostmi,
predvsem pa
tudi raznolikost. Letos se
nakazuje možnost, da bi prvič nastopili tudi ponudniki
iz Hrvaške in Avstrije. Prav gotovo bodo na
sejmu predstavljeni vsi čezmejni projekti,
v katerih sodelujejo občine iz Slovenskih
goric.
Bistveno se bo tudi izboljšala prometna
infrastruktura, saj bo možen krožni promet, kar bo poboljšalo pretočnost.
Sejem bo tudi letos brez vstopnine in
brez parkirnine, zato vas tudi letos tako
kot v prejšnjih letih pričakujemo v velikem
število.
Več o podrobnostih in vsebinah pa v naslednji številki Ovtarjevih novic.
F. Lovrenčič

Poraba in varčevanje z
električno energijo

N

ajvečji poudarek pri učinkoviti rabi
energije (URE) v gospodinjstvih se
daje rabi toplotne energije, namenjeni ogrevanju, kar je delno opravičljivo.
Povprečna poraba le-te je namreč med 60
in 70 %, ostali delež predstavlja poraba električne energije.
V večini slovenskih gospodinjstev obstajajo možnosti za zniževanje stroškov,
namenjenih porabljeni električni energiji.
V kolikor se v gospodinjstvu želi privarčevati in imajo člani gospodinjstva to željo, je
potrebno imeti cilj, poznati vse porabnike,
spremeniti navade, na koncu pa še izvesti
investicije po potrebi.
Cilj naj bo povprečna poraba slovenskega gospodinjstva (v letu 2013 je ta 325 kwh
na mesec). To povprečje se lahko pri gospodinjstvih, ki se ne ogrevajo s pomočjo
električne energije, prepolovi in doseže
poraba pod 200 kWh/mesec (račun pod 40
€/mesec).
Za dosego cilja je potrebno vedeti, katere
porabnike električne energije gospodinjstvo ima, njihove moči, koliko časa dnevno
so ti v uporabi, porabnike popisati, narediti
seznam vseh in njihovo starost.

Spreminjanje bivalnih na/raz-vad je
najcenejši, a hkrati
najtežji ukrep. Pri tem
je najprej potrebno
upoštevati pravilno
postavitev, vzdrževanje in uporabo. Spreminjanje navad zajema ugašanje porabnikov, ko se teh ne potrebuje, ugašanje
naprav v stanju pripravljenosti (porabljajo
do 60 % električne energije same naprave),
iztikanje polnilnih naprav, adapterjev, USB
polnilcev …
Šele zadnji ukrep je zamenjava dotrajanih naprav in naprav, ki so veliki porabniki.
Investicije naj bodo načrtovane, upoštevana pa naj bo predvsem ekonomika, kot
so: vračilna doba, mera varčnosti (energijski razredi), primerna velikost in moči ter
tehnologija (le LED svetila, kondenzacija,
indukcija …).
Za dosego zapisanega pa smo gospodinjstvom na voljo tudi energetski svetovalci v
mreži ENVSET https://ensvet.ekosklad.si/
pisarna/imenik.
Dominik Pongračič, inž. str.,
energetski svetovalec v mreži ENSVET

Vabilo KRS Lenart
Društvo za razvoj kabelsko-satelitsko-televizijskega sistema Lenart vljudno vabi vse naročnike, ki sprejemajo TV signal od družbe Telemach, d. d., in so priklopljeni na kabelski sistem v mestu Lenart, na redni letni občni zbor, ki bo v četrtek, 20. 4. 2017, ob 18.
uri v prostorih Gasilskega doma Lenart. Dnevni red bo podan na občnem zboru.
Predsednik društva Edi Golob
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Robotika 2017
Roboti na tekmovanju drvijo, da nazaj v vzpodbudno okolje ne
zamudijo

P

red kratkim, v začetku marca, so se
učenci Osnovne
šole Cerkvenjak–Vitomarci kot tekmovalci
udeležili predtekmovanja državnega tekmovanja v robotiki, ki je
potekalo v Mariboru.
Njihov mentor mag.
Feliks Jakopec je pri
pedagoških uricah robotske dejavnosti na
cerkvenjaški šoli predstavljal uporabne primere dobre prakse s
področja zabavne elektronike in robotike s
poudarkom na ustvarjalnem razvoju posameznika in uporabi inovativnih tehnologij.
Tekmovanja Robotika 2017 se je udeležilo
8 tekmovalcev, ki so osvojili 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7. in 8. mesto z vožnjo sledilnih robotov
v hitri disciplini »dirkač«. Glede na dosežke

tekmovalcevso se prvi trije, Urban Rajšp, Timotej Murko in Klemen Kocmut – Novak,
uvrstili na državno robotsko tekmovanje, ki
bo v majskem obdobju v Mariboru. Veliko
uspehov jim želimo.
E. P.

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Računalniško izobraževanje v polnem teku

V mesecu februarju smo začeli z učenjem računalništva. Trenutno je vključenih 33 udeležencev, delo poteka v 4 skupinah. Vsebine se od skupine do skupine razlikujejo, saj imajo
udeleženci različna predznanja. Največ pozornosti namenjamo začetnemu učenju, saj se
nekateri s takšnim izobraževanjem srečujejo prvič. S tistimi, ki pa že imajo predznanje,
pa nadgrajujemo z oblikovanjem
besedil v Wordu, elektronsko
pošto, družabnimi omrežji ter s
prednostmi in slabostmi uporabe
interneta.
V mesecu aprilu nadaljujemo z
računalniškimi delavnicami še s
kandidati, ki potrpežljivo čakajo
na izobraževanje. Za več informacij smo dosegljivi na tel. št. 02
72 07 888.
Izobraževalni center,
Alenka Špes

UNESCO-v nacionalni projekt

Praznični mozaik: svetovni dnevi kulture v
OŠ in vrtcu Sveta Trojica

O

snovna šola
in vrtec Sveta Trojica je
že vrsto let UNESCO
šola. S 1. 9. 2016 ji je
bilo zaupano vodenje
UNESCO
središča
Maribor, ki vključuje
10 osnovnih in srednjih šol. Vsi strokovni delavci smo novo
vlogo šole sprejeli s
ponosom in z odgovornostjo, vodja UNESCO središča Maribor
je postala Marjana
Lep, Metka Beber je
prevzela nalogo UNESCO koordinatorice šole.
Kulturna oziroma umetnostna vzgoja je
ena od pomembnejših tem, s katerimi se
ukvarja UNESCO. Iz tega razloga smo se
odločili, da bomo letošnji UNESCO-v nacionalni projekt Praznični mozaik posvetili
svetovnim dnevom kulture.
Nacionalni projekt smo izvedli v dveh delih. Prvi del je potekal 16. 1. 2017. Učenci in
učitelji smo ustvarjali v različnih delavnicah:
glasbeni, likovni, dramski, plesni, literarni,
nemški in angleški, pri ustvarjanju pa so se
nam pridružili učenci in mentorji OŠ dr.
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Antona Trstenjaka Negova in OŠ bratov Polančičev ter OŠ Leona Štuklja iz Maribora.
Drugi del projekta je predstavljal nacionalni
likovni natečaj z naslovom Umetnost in jaz.
K sodelovanju smo povabili vse osnovne in
srednje UNESCO-ve šole Slovenije.
Na nacionalnem likovnem natečaju Umetnost in jaz je sodelovalo 11 UNESCO-vih
šol: OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ
bratov Polančičev Maribor, OŠ Cirkovce, OŠ
Frana Metelka Škocjan, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Leona Štuklja Maribor, OŠ
Marije Vere Kamnik, OŠ Pesnica, OŠ Polja-

ne nad Škofjo Loko, Gimnazija Ljubljana ter
OŠ in vrtec Sveta Trojica. Na natečaj je prispelo 211 likovnih del.
Likovna dela so bila s treh likovnih področij: risanje, slikanje in grafika.
Strokovna komisija, ki so jo sestavljali
Marija Rojko, Marija Šelih in Romeo Štrakl,
je imela zelo težko delo. Izbirali so najboljše
v štirih kategorijah: 1., 2., 3. triada osnovne
šole in srednja šola. Nagradili so likovne izdelke, ki so izražali izviren, neobičajen pristop umetnika. Njihov pogled so pritegnila
dela, ki so bila posebna, nenavadna, zanimiva po izbiri in izvedbi likovne tehnike ter
likovnega motiva. Nagrade smo poimenovali po domačinu, odličnem slikarju Rajku
Slaperniku.
Projekt smo slavnostno zaključili s prireditvijo, ki je bila 6. 2. 2017 v kulturnem
domu v Sveti Trojici. Na prireditvi so učenci
predstavili točke, ki so jih 16. 1. 2017 pripravili v različnih umetniških delavnicah v
okviru prvega dela projekta. Ravnatelj OŠ in
vrtca Sveta Trojica Darko Škerget in župan
občine Sveta Trojica Darko Fras sta na prireditvi mladim umetnikom svečano podelila najprej Prešernove nagrade in priznanja,
nato pa še Slapernikove nagrade in priznanja. Po prireditvi je Romeo Štrakl svečano

odprl razstavo v Protokolarno-razstavnem
centru svetega Martina v Sveti Trojici.
Veliko likovnih del mladih umetnikov iz
Svete Trojice se je uvrstilo na razstavo, še
posebej pa smo ponosni na tri: Slapernikovo
priznanje v 1. triadi je prejela Janita Škrlec
iz 2. razreda, v 2. triadi Lucija Drumlič iz 6.
razreda, Slapernikovo nagrado za najboljši
likovni izdelek v 3. triadi pa je prejel Andrej
Lešnik iz 8. razreda.
Razstava prikazuje pisano paleto otroške
ustvarjalnosti in domišljije, iz Svete Trojice
pa bo še pet mesecev potovala po drugih
slovenskih UNESCO-vih šolah.
Metka Beber, UNESCO koordinatorica v
OŠ in vrtcu Sveta Trojica

DOGODKI IN DOGAJANJA
Zaradi velikega števila in obsega so bili prispevki v skladu z objavljenimi pravili
v Sporočilu sodelavcem in dopisnikom skrajšani.
Uredništvo

Volilna skupščina ZB za vrednote NOB Lenart

D

ga pomembna aktivnost je predstavljanje
rugega marca so se v Voličini zbrali
in promocija knjige Bolnišnica Cafa 1944člani ZB Lenart na svoji redni skup2014.
ščini, ki pa je bila tudi volilna. Po
Pomembni so mali koraki za velike dosežpregledu bogatega dela v letu 2016 in izreke človeštva, predvsem za mir in svobodo.
čenih zahval vsem tistim, ki so pomagali organizaciji, da je lahko izvedla svoj program
Komemoracija v Čermljenšaku in
dela, so dopolnili in potrdili novo vodstvo,
druge aktivnosti v aprilu
ki po sprejemu novega statuta uvaja tudi obV Čermlješaku, na kmetiji Murščevih, so
činske odbore ZB.
tik pred osvoboditvijo, aprila 1945, Nemci
Novo vodstvo ZB Lenart: predsednik
obesili brata Alojza in Janeza Muršca. Po
ostaja Alojz Bezjak, podpredsednica bo Makrivici, saj so partizani napadli Nemce, porija Šauperl, tajnik Darko Perko, blagajničartem ko so izvedeli, da so želeli dobiti konja
ka Jelka Guzej. V KO Lenart bo predsednik
pri kmetu. Seveda sta oba brata delala za
Janez Sabler, tajnica pa Cvetka Faidiga. V
osvodilno gibanje, vendar tajno; taki napadi
KO Voličina bo predsednik Esher Hađiseliin spopadi pa so običajno pritegnili maščemovič, tajnica Suzana Kmetič. V Jurovskem
vanje okupatorja. Tako so prebivalci mnogoDolu in Benediktu bo predsednik Bezjak
krat utrpeli škodo in zapor ali taborišče in
poskusil oblikovati vodstvo odbora. V KO
Sveta Ana bo
predsednica
Marina Ferlinc,
tajnik
Darko Perko.
KO Sv. Trojica bo vodil
predsednik
Ljubo
Kšela in tajniška
dela bo opravljal
Darko
Perko. Klub
brigadirjev bo
vodila predsednica Marija V Kmetičevi gostilni v Voličini se je zbralo preko 50 članov ZB Lenart.
Šauperl, podpredsednik bo
celo smrt kot povračilni ukrep za delovanje
Janez Sabler, tajnik pa Miran Zorec.
partizanov.
Objavljamo nosilce funkcij, ker želimo, da
Spominska komemoracija bo 11. 4. 2017
bi ljudje vedeli, na koga se lahko obrnejo, če
ob 13. uri na domačiji Alojza Muršca.
želijo delovati oziroma dobiti informacijo.
Prav tako bo tradicionalna proslava ob
Organizacija namreč prenaša vrednote
dnevu OF tokrat 26. 4. 2017 ob 18. uri v kulNOB na mlajše in neguje predvsem sodeloturnem domu v Sveti Trojici.
vanje med ljudmi.
Vabimo vas tudi na pohod Kluba brigaV programu za leto 2017 je morda treba
dirjev in pohodnikov, ki bo 27. aprila v Juroizpostaviti 40-letnico LMDA Gočova '77 v
vskem Dolu, od središča Jurovskega Dola do
Sveti Trojici, zato je bila zelo dobro sprejeta
domačije Mulec na Ploderšnici, na kateri je
tudi udeležba župana Občine Sveta Trojica,
spominska plošča ustanovnemu odboru OF.
Darka Frasa, ki je podprl to akcijo, kakor je
Pričetek pohoda bo na trgu v Jurovskem
izrazil tudi podporo humanitarnim akcijam
Dolu ob 9. uri.
pomoči starejšim, onemoglim s strani Kluba
Predsednik ZB Lenart Alojz Bezjak
brigadirjev Slovenskih goric (KBSG). Dru-
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142. redni letni občni zbor PGD Sv. Trojica

V

društva in sprejetju plana dela ter zaključnega računa je delovno predsedstvo predalo besedo gostom. Navdušil nas je nagovor
župana občine Sveta Trojica Darka Frasa,
laskale pa so nam tudi izjemno spodbudne besede
ravnatelja domače osnovne šole Darka Škergeta, ki
je pohvalil predvsem delo
in uspehe gasilske mladine. Kot odraz trdega in
uspešnega dela je društvo
najzaslužnejšim podelilo
priznanja, napredovanja
in odlikovanja. Slednja
so prejemnikom podelili
predsednik, poveljnik in
tajnik društva ob pomoči
predstavnika GZ Lenart
tovariša Roberta Kukovca.
Po opravljenem uradnem
delu je sledila zakuska v
domačem gasilskem domu in prijetno druženje ob živi glasbi.
Za PGD Sveta Trojica Klemen Potrč

soboto, 4. marca 2017, je PGD Sveta Trojica praznovalo 142 let, kar so
obeležili z rednim letnim občnim
zborom članov. Na občni zbori so bila zra-

ven članstva in ostalih uglednih gostov povabljena vsa sosednja, prijateljska in pobratena gasilska ter ostala društva. Po določitvi
dnevnega reda, prebranih poročilih o delu

Devetdeseti občni zbor PGD Benedikt
Jubilej bodo svečano proslavili v soboto, 1. julija. Dan pred osrednjo
slovesnostjo bo v Benediktu velika gasilska vaja zaščite in reševanja.

N

in Leopold Omerza, poveljnik GZ Lenart.
Na zboru, na katerem so bile vse prisotne
gasilke in gostje deležne nageljna ob prazniku dneva žena, odprl pa ga je predsednik
Jože Mavrič, smo prisostvovali skrbno podanim poročilom dela v minulem obdobju
med občnima zboroma, ki so bila plod resnično prizadevnega in dobrega društvenega dela PGD Benedikt.

a 90. občnem zboru so se v soboto, 11. marca, na turistični kmetiji
Kavčič zbrali članice in člani PGD
Benedikt. Njihov občni zbor je kot običajno počastilo lepo število gostov iz različnih
društev domače občine kot tudi predstavniki gasilskih društev, med katerimi so bili
tudi gasilci prijateljskega gasilskega društva
iz Kamniške Bistrice. Razumljivo je prišel
tudi Milan Gumzar, župan občine Benedikt,

ribora in Gornje Radgone, v sodelovanju s
Med letom so poleg svojega osnovnega
slovensko vojsko in policijo.
dela sodelovali pri raznih aktivnostih in sodelovali z občino, šolo
in društvi v kraju. Na
gasilskem domu so
obnovili fasado, zamenjali garažna vrata in
opravili še razna druga
dela.
Gasilske desetine so
se udeležile številnih
tekmovanj različnega
ranga. V prostore gasilskega doma bodisi
posamezno ali skupinsko so vstopili v letu
2016 kar 316 krat, kar
je razvidno iz knjige
vpisov. Društvo ima 31
članic, 38 članov, v večjem delu operativcev, Jelka Hojnik, referentka za delo s članicami v PGD Benedikt, je za enako
dolžnost zadolžena tudi v GZ Lenart. Posnetek je nastal na vaji članic
in evidentiranih 36 GZ Lenart oktobra lani v Brengovi.
mladih gasilcev.
Občni zbor seveda
Skratka, dela za benediške gasilke in gasilni mogel obiti priprav na praznovanje 90-lece na čelu z Jožetom Mavričem, predsednitnice. To bodo svečano proslavili v soboto,
kom društva, Francem Laknerjem, povelj1. julija 2017. Že dan pred osrednjo slovenikom, in vsemi referenti in drugimi tudi v
snostjo bo potekala velika združena gasilska
jubilejnem letu ne bo zmanjkalo.
vaja zaščite in reševanja, vključujoč gasilske
enote iz Gasilske zveze Lenart kot tudi MaFranc Bratkovič

87. občni zbor PGD Sveta Ana

2

5. februarja 2017 je potekal že 87.
občni zbor PGD Sveta Ana. Na
začetku zbora nas je obiskal kurent,
saj je ta dan bila tudi pustna sobota. Občni
zbor je potekal po točkah dnevnega reda.
Iz raznih poročil je bilo razvidno, da smo
z delom društva v preteklem letu zelo
zadovoljni. Postavili pa smo si že nove
cilje za letošnje leto, in sicer: postavitev
majskega drevesa, udeležba na Florjanovi

Miklošičeva ulica 2, SI-2250 Ptuj
T: +386 (0)2 74 81 880
T: +386 (0)2 23 50 206
info@turistagent.si

TERMALNI
že od

21€

C

maši, gasilsko tekmovanje, gasilska veselica,
nakup opreme, udeležba na tekmovanjih,
operativne vaje, udeležba na izobraževanjih,
pridobivanje novih članov, sodelovanje z
ostalimi prostovoljnimi gasilskimi društvi
in v gasilski zvezi ter še mnogo drugega.
Eden najpomembnejših dogodkov pa je
nakup in sprejem novega gasilskega vozila
za potrebe enote v Lokavcu. Kot vsako leto
smo tudi letos na občnem zboru podeljevali

Mlinska ulica 28, SI-2000 Maribor
T: +386 (0)2 23 50 204
T: +386 (0)2 23 50 215/216
infomb@turistagent.si

BUS

Terme Sv. Martin na Muri

M

Y

OSTALA

CM

PONUDBA

MY

CY

CMY

K

Zagreb in živalski vrt

27.4.

od

24 €

Oglej, Miramare in Trst

29.4.

od

41 €

Toskanski biseri

29.4., 3 dni

od 175

€

Bavarski gradovi

20.5., 2 dni

od 149

€

28.5.

od

45 €

Češnje v deželi ene žlahtne štorije 11.6.
1.7.
Svete Višarje

od

36 €

od

39 €

Praznik narcis

10 |

Programe izletov lahko tudi povsem
prilagodimo vašim potrebam in željam
ter vam izdelamo izlet po meri.

IZLET

PO

MERI

www.turistagent.si
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Občni zbor slovenskogoriških govedorejcev

odlikovanja in priznanja.
Uradnemu delu je sledilo
druženje ob prijetni glasbi.
Društvo PGD Sveta Ana
se vsem iskreno zahvaljuje
za kakršno koli pomoč v
preteklem letu in upa na
dobro sodelovanje tudi v
tem letu.
Maja Župec,
foto: Anton Moleh

Č

Planinsko društvo Lenart v letu 2017

P

laninsko društvo Lenart skrbi za rekreacijo vseh starostnih skupin, od 3 do
80 let. Spodbujamo udeležence h gorniški dejavnosti na turah in pohodnih, člane
izobražujemo o varstvu narave in okolja ter
si prizadevamo ozavestiti člane in druge o
pozitivnih učinkih telesne dejavnosti.
V letu 2016 je društvo štelo 330 članov.
24. 2. 2017 je potekal že 42. redni zbor članov. Člani društva so soglasno potrdili novo
vodstvo za naslednja štiri leta. Predsednica
Svetlana Bogojević (hkrati planinska vodnica A in B
kategorije in pripravnica D
kategorije), podpredsednica
Alenka Špes, tajnica Marinka
Potrč in blagajničarka Antonija Klobučar. Dosedanjemu
predsedniku Francu Meketu, ki je bil predsednik od
leta 2000 do leta 2016, se je
upravni odbor zahvalil za minulo delo ter skladno s pravili
društva podelil naziv »častni
predsednik društva«. Franc

Meke ostaja še naprej aktiven v društvu kot
planinski vodnik A in D kategorije in markacist.
PD Lenart svojo planinsko dejavnost redno izvaja tudi s predšolskimi otroki v vrtcu
Lenart, na OŠ Lenart in OŠ Voličina pa se
otroci vključujejo v planinski krožek.
Vodniki in uprava PD Lenart opravljamo
svoje delo za planinsko društvo prostovoljno in brezplačno. Lani je bilo opravljenih
čez 2500 prostovoljni ur dela. Društvo se ne
ukvarja s pridobitno dejavnostjo, zato so finančna sredstva,
pridobljena s strani občine in
donatorjev, življenjskega pomena za društvo.
Uradne ure društva so na
sedežu planinskega društva
vsak četrtek med 18. in 19.
uro, Trg osvoboditve 7, Lenart
(nekdanji prostori policijske
postaje), več informacij lahko
dobite na spletni strani društva http://pdlenartss.wixsite.
com/pdlenart.

PLAN POHODOV ZA LETO 2017

mesec
JANUAR
FEBRUAR

MAREC
APRIL

MAJ

datum
07.-08.
SO.-NE.

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER
OKTOBER

NOVEMBER
DECEMBER

organizator

telefonska
številka

zahtevnost

Dražgoše nočni pohod

Lebreht Štefan

031/316-017

Z

21. SO.

PPP (planinska pomurska pot)

Meke Franc

031/755-610

L

08. SR.
19. NE.
24. PE.
11.-12.
SO.-NE.
25. SO.
01. SO.
09. NE.
22.-26.
SO.-SR.

Jeruzalem (Ljutomer)
Zimski pohod v neznano
Zbor članov

Meke Lenka,
Lebreht Štefan
UO PDL

031/883-359
031/316-017
031/755-610

L
Z

pohod ob dnevu žena

Breznik Marjetka

051/604-546

L

Pernice – Košenjak
Mali Špiček (pohod za 3. generacije)
MDO Pomurje (ZAVRH pohod za OŠ)

Bogojevič Svetlana
Breznik Marjetka
Peklar Sanja

041/512-456
051/604-546
031/870-260

L
L
L

Hvar

Spevan Jože

041/515-537

L

UO PDL

031/755-610

L

Peklar Sanja

031/870-260

L

Peklar Sanja

031/870-260

L

27. SO.

Tradicionalni prvomajski pohod na
ZAVRH
Pohorje (Ruška koča-Klopni vrh pohod
za OŠ)
Polhograjsko hribovje

10. SO.

Porezen

Meke Lenka

031/883-359

L

24. SO.

Velika planina

Strmšek Žiga

051/439-356

L

08.SO.

Schneeberg 2076m (Avstrija)

Meke Franc

031/755-610

L

23. NE.

Mangart

Lebreht Štefan

031/316-017

ZZ

Triglav

Spevan Jože

041/515-537

ZZ

Dolomiti

Lebreht Štefan

031/316-017

ZZ

Krn

Bogojevič Svetlana

041/512-456

Z

01. PE.
13. SO.

JUNIJ

pohod

29.-30.
SO.-NE.
12.-14.
SO.-PO.
19.-20.
SO.-NE.
26. SO.

Agatin pohod (pomoč pri izvedbi)

VSI VODNIKI

02. SO.

Matajur

Breznik Marjetka

051/604-546

L

23. SO.

Raduha (za OŠ)

Peklar Sanja

031/870-260

L

07. SO.

Srečanje vodnikov MDO Pomurja

L

21. SO.

Stene svete Ane

Breznik Marjetka

051/604-546

L

28. SO.

Pohod ob prazniku občine Lenart

Meke Franc

031/755-610

L

18. SO.

Uršlja gora-Smrekovec

Strmšek Žiga

051/439-356

L

02. SO.

Planinski ples

16. SO.

(zaključni pohod)

Hameršak Leopold,
Meke Franc
Peklar Sanja

031/883-463
031/755-610
031/870-260

L

OBVESTILO:

Vsi datumi so fiksni. Če izvedba ture zaradi okoliščin (objektivni vzrok) ni mogoča, se lahko
spremeni datum ali vodnik planinskega izleta.
ali vodnik planinskega izleta.
Vodnik ima dolžnost in pravico, da zavrne udeležbo neprimerno oblečenaga ali obutega plaVodnik ima dolžnost in pravico, da zavrne udeležbo neprimerno oblečenaga ali obutega planinca, če bi to
ninca, če bi to povzročalo nevarnost zanj in za ostale udeležence.
povzročalo nevarnost zanj in za ostale udeležence.
Za posamezne pohode zahtevamo: planinske čevlje, topla oblačila in oblačila za preobleko
Za posamezne pohode zahtevamo:
(perilo, rokavice, kapa, pulover,- planinske
sončnačevlje
očala ...), nahrbtnik, osnovno količino hrane in pijače,
na zahtevnih in zelo zahtevnih- poteh
pa
opremo,
ki jo (perilo,
določirokavice,
vodnikkapa,
pohoda.
topla oblačila še
in oblačila
za preobleko
pulover, sončna očala...)
- nahrbtnik
Prijave zbirajo vodniki po telefonu
ali osebno!!! Pri njih dobite tudi vse informacije o poho- osnovno
količinoje
hrane
in pijače plačana članarina in podpisana pristodu. Za udeležbo na vseh pohodih
društva
obvezna
-na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, pa še opremo, ki jo določi vodnik pohoda
pna izjava! Udeležba je na lastno odgovornost!
Prijave zbirajo vodniki po telefonu ali osebno!!! Pri njih dobite tudi vse informacije o pohodu.
Predsednica PD Lenart
Za udeležbo na vseh pohodih društva je obvezna plačana članarina in podpisana pristopna izjava! Svetlana Bogojević
Vsi datumi so fiksni. Če izvedba ture zaradi okoliščin (objektivni vzrok) ni mogoča, se lahko spremeni datum

kovin v čredi krav črno bele
lani Govedorejskega drupasme (9.699 kg mleka po
štva Slovenske gorice Lenart
kravi), srebrno priznanje
so se pred kratkim zbrali na
za doseženo povprečno
rednem občnem zboru v gostišču
življenjsko prirejo v čredi
Kmetič v Voličini. Pozdravilo jih je
(32.090 kg mleka), bronasto
nekaj gostov, predsednik in direktor
priznanje za povprečno žiKmetijske zadruge Lenart Ivan Rajvljenjsko prirejo v čredi v letu 2016 ( 29.892
šp in Janko Hajdinjak, direktor Mlekarske
kg mleka pri 43 kravah v čredi),
zadruge Ptuj Janko Petrovič, vodja selekIvan Kraner iz Zamarkove, zlato priznacijske službe pri Kmetijsko gozdarskem zanje za doseženo povprečno življenjsko privodu Ptuj Danijel Skaza, predsednik Zveze
rejo v čredi (povprečna življenjska prireja
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Aleš
31.967 kg mleka pri 10 kravah v čredi),
Kotnik, prav tako njihov strokovni tajnik
Feliks Sužnik iz Sp. Voličine, srebrno priJože Smolinger. Poročilo o opravljenem
znanje za doseženo povprečno življenjsko
delu in program dela za leto 2017 je podal
prirejo v čredi (povprečna življenjska prireja
prizadevni predsednik Alberto Kocbek,
30.149 kg mleka pri 13 kravah v čredi).
ki uspešno vodi eno večjih društev kmetovalcev na območju Slovenskih
goric. Najboljši rejci oziroma
pridelovalci mleka v letu 2016 so
prejeli priznanja, ki jih vsako leto
podeljujeta društvo in Kmetijsko
gozdarski zavod Ptuj. Priznanja
so prejeli:
Alberto Kocbek iz Zg. Voličine, zlato priznanje za doseženo
najvišjo prirejo mlečne masti in
beljakovin v čredi krav lisaste
pasme (8.454 kg mleka po kravi), zlato priznanje za doseženo
najvišjo prirejo mlečne masti in
beljakovin v čredi krav črno bele
pasme (9.827 kg mleka po kravi),
Janez Senekovič iz Dražen
vrha, srebrno priznanje za do- Najboljši rejci krav molznic na območju govedorejskega društva
seženo prirejo mlečne masti in Slovenske gorice, od leve: Janez Senekovič, Alberto Kocbek, Vladibeljakovin v čredi krav lisaste mir Kegl, Jože Smolinger (KGZ Ptuj), Jože Kraner, Tomaž Sužnik,
pasme (7.669 kg mleka po kravi), Danijel Divjak, Danijel Skaza (KGZ Ptuj)
Konrad Divjak iz Zg. Žerjavcev, bronasto priznanje za doseRejca Vladimir Kegl iz Žic in Jože Kraženo prirejo mlečne masti in beljakovin v
ner iz Zg. Partinja sta prejela priznanje za
čredi krav lisaste pasme (7.792 kg mleka po
posebne rejske dosežke, saj so njune krakravi), bronasto priznanje za doseženo prive presegle življenjsko prirejo 100.000 in
rejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav
120.000 kg mleka.
črno bele pasme (9.073 kg mleka po kravi),
Vladimir Kegl iz Žic, srebrno priznanje
F. O.
za doseženo prirejo mlečne masti in belja-

Zbor članov Društva upokojencev Benedikt

V

nedeljo, 26. februarja, smo v DU Benedikt organizirali
29. redni letni zbor članov,
ki se ga je udeležilo 135
članov društva in gostje.
Po pozdravnem nagovoru
predsednika društva Milana Hlevnjaka je sledil krajši kulturni program, temu
pa izvolitev organov zbora.
Sledila so poročila predsednika in tajnice društva o
delu v letu 2016. Blagajničarka je pripravila predlog
zaključnega računa. Potrditvi je sledila predstavitev
programa dela za letošnje
leto. Program je podoben lanskemu, novosti, ki jih bomo pripravili letos, so: pohodništvo, streljanje z zračno puško za ženske in
organizirano martinovanje za člane društva.
Po potrditvi programa dela smo sprejeli še
finančni načrt za leto 2017.
Na zboru smo izvolili delegate v skupščino Zveze društev upokojencev Slovenskih

goric, ki bo meseca maja v Benediktu.
Štirim članom, ki bodo letos dopolnili
90 let, smo podelili priznanja za dolgoletno
članstvo, Rozini Zorko in Ireni Moge pa priznanja za večletno vestno in požrtvovalno
delo v društvu. Zboru je sledilo družabno
srečanje s kosilom in glasbo.
DU Benedikt, foto: Igor Barton

Razstava pirhov
Sveta Trojica 2017

V

abimo vas na Razstavo pirhov
Sveta Trojica 2017, ki bo potekala v Protokolarno-razstavnem
centru sv. Martina (samostanska klet), in
sicer v soboto, 15. aprila 2017, nedeljo,
16. aprila 2017, in ponedeljek, 17. aprila
2017. Več informacij na
www.sv-trojica.si

Udeležba je na lastno odgovornost !

ŠT. 3 | 31. MAREC 2017

Lenart, 27.12.2016

Predsednica PD Lenart
Svetlana BOGOJEVIĆ
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Občni zbor KD Sveta Ana

L

etos je občni zbor potekal 3. marca v
KD Sveta Ana, kjer so se zbrali člani
vseh treh sekcij in ter mednje vabljeni zbrani gostje. V podanih poročilih o delu
vseh sekcij je predsednik Aleksander Šijanec
strnil osnutke letošnjega kulturnega dogajanja pri Sveti Ani ter opozoril na pomembno
dejstvo, da je potrebno kulturno udejstvovanje vsekakor podpreti, saj je vloženega
ogromno prostovoljnega dela, ki pravzaprav,
zgodovinsko gledano, traja že hvalevrednih
90 let. Letošnji občni zbor je bil tudi volilni, tako bodo zelo bogato bero prireditev,
ki se v občini odvijajo že vrsto let, prevzeli

novoizvoljeni kandidati KD Sveta Ana. Aleksandru Šijancu ter Darinki Šnajder so se
kulturniki zahvalili za izčrpno, srčno ter nesebično kulturno razdajanje v preteklih letih
in desetletjih.
Po vseh smelih načrtih za letošnje leto in
uradnemu delu so zbrane nagovorili še župan Silvo Slaček, župnik Anton Fras, ravnatelj Boris Mlakar, predsednik sveta JSKD OI
Lenart Jožek Križan in Marija Šauperl. Kot
se za kulturnike spodobi, so se po vseh izpeljanih formalnostih podružili ob hrani in pijači; da se je pelo, plesalo in igralo, pa se ve.
SReBr

Občni zbor KTD Selce

V

petek, 24. 2. 2017, je bil v dvorani
Kulturnega doma ob 18. uri redni
občni zbor KTD Selce. Od 75 članov
se je zbora udeležilo kar 59 članov. Po nastopu pevcev ljudskih pesmi KTD je prisotne
pozdravil predsednik društva Janez Belna,

ki se je aktivnim članom sekcije ljudskih
pevcev in dramske sekcije zahvalil za zelo
uspešno delovanje skozi vso leto. V letu
2016 pa se je KTD moralo posloviti kar od

treh aktivnih članov: Renate Živko, Mirka
Ornika in Silve Šuman. Župana občine Lenart je seznanil s potrebo po ureditvi prostora v zaodrju, kjer so že nekaj časa začasno
nastanjeni kolesarji, tako da ima kulturno
društvo težave pri izvedbi kulturnih prireditev. V nadaljevanju so sprejeli finančno poročilo in poročilo o realizaciji programa za
leto 2016. Ugotovili so, da delujejo pozitivno
ter da so lanski plan v celoti uresničili. Dobro sodelujejo z vrtcem Selce in OŠ Voličina
in z drugimi društvi
Plan za leto 2017 je zelo obsežen, saj društvo praznuje 10. obletnico obstoja, obenem
pa tudi 10. obletnico delovanja sekcije pevcev ljudskega petja. Prireditev v počastitev
desetletnega delovanju bo v soboto, 13. 5.
2017. V plan so dodali tudi razširjeno delovanje dramske skupine, saj je pričela delovati še otroška in mladinska skupina.
Spodbudne besede, ki so jim jih na zboru
izrekli gostje, in pripravljenost za podporo
članom društva zelo veliko pomenijo.
Za aktivno delo sta društveni priznanji
prejela Janko Potrč in Ivan Rola.
J. B., foto:: Venčeslav Zrim

Občni zbor konjeniškega društva Srebrni
jezdec

T

udi ljubitelji konj ter konjeništva se vsako leto zberejo
na občnem zboru, ki je letos
potekal na TK Mihelič v petek,
24. februarja. S poročilom predsednika Hermana Vakeja so obudili
spomine na lansko leto ter skovali
načrte za letošnje. Upajo, da bodo
druženja na konjskih hrbtih marsikomu dala veliko užitkov in veselja v naravi ter lepih medsebojnih druženj.
SReBr

Občni zbor Društva kmečkih gospodinj Sv.
Jurij v Slov. gor.

V

petek, 10. februarja 2017,
so se članice Društva
Kmečkih gospodinj zbrale
na svojem vsakoletnem občnem
zboru v Okrepčevalnici pri Ančki
v Zgornjem Partinju. Pri tem so
bila najprej podana enoletna poročila o delovanju društva za leto
2016, hkrati je bil sprejet finančni
načrt in nov program dela za leto
2017. Letošnji občni zbor je bil
še pomembnejši, saj so imenovali oz. potrdili novo predsednico
društva. Dozdajšnja predsednica
Miranda Komperšak je to funkcijo
zaradi službenih in družinskih obveznosti predala naslednici Ceciliji Knezar z zaupanjem ostalih članic, da bo
to poslanstvo še naprej prizadevno vodeno.
Ob koncu velja poudariti: DKG Sv. Jurij v
Slov. gor. je bilo v preteklih letih na podro-
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Anovske kmečke žene in dekleta na
občnem zboru

D

ruštvo kmečkih
žena in deklet Sv.
Ana je v petek,
17. 3. 2017, opravilo redni občni zbor. Zbor je bil
delno volilni, saj smo izvedle nadomestne volitve
blagajničarke in ene članice upravnega odbora.
Nova
blagajničarka
društva je Ivanka Zemljič,
nova članica upravnega
odbora pa je Bernarda
Šlebinger.
V programu za leto
2017 smo zapisale, da
bomo nadaljevale z izvajanem kuharskih tečajev, pripravo pogostitev ob posebnih priložnostih, sodelovanjem
na občinskem prazniku in izvedbo strokovne ekskurzije. V letošnjem letu smo dobile
svojo spletno stran, kjer objavljamo svoje

aktivnosti, recepte in drugo. Naslov naše
spletne strani je: http://kmecke-zene.si/
Vabimo vas, da jo obiščete.
Predsednica Društva kmečkih žena in
deklet Sv. Ana Marija Kapl

Koncert S pesmijo in glasbo ob dnevu žena

D

ruštvo upokojencev Lenart je v nedeljo, 5. 3. 2017, v Domu kulture v
Lenartu s pevkami ljudskih pesmi
že 6. leto zapovrstjo organiziralo koncert »S
pesmijo in glasbo ob dnevu žena«. Gostiteljice - Pevke ljudskih pesmi DU Lenart prav
v tem letu beležijo tudi 15. obletnico ustvarjanja in nastopanja v domačem okolju, regiji, državi in tujini.
Sodelovalo je 11 pevskih in instrumentalnih skupin, koncert je kot vedno zelo uspešno vodila Saša Lovrenčič. Pogled z odra
je bil spodbuden, saj je bila dvorana polna
z nastopajočimi skupinami, uglednimi in
povabljenimi gosti, donatorji in ljubitelji
ljudskih pesmi in glasbe. Predsednik DU
Lenart Štefan Vereš je pozdravil navzoče, z
nekaj besedami orisal pomen dneva žena in
čestital pevkam za njihov polokrogli jubilej.
Koncerta so se udeležili predsednik ZDU
Slovenskih goric Stanko Kranvogel, župan
občine Lenart mag. g. Janez Kramberger,
vodja JSKD-Območne izpostave Lenart Breda Slavinec, častna podpredsednica ZDUS
Slavica Golob, poslanec DZ Franc Breznik,
občinski svetnik g. Leopold Hameršak,
predsednici DU Sveta Trojica in Dupleka ter
drugi predstavniki društev.
Od JSKD so jubilantke Milka Cartl, Marta
Žižek, Anica Zorec za 15 let delovanja prejele zlato Maroltovo značko, srebrno Maroltovo značko pa Ivanka Žerjav za 10 let.
Pevke ljudskih pesmi DU Lenart so bile
deležne še posebne pohvale JSKD Slovenije,
saj so se lansko leto na regijski reviji in oce-

njevanju uvrstile med 25 najboljših skupin v
Republiki Sloveniji.
Sladkorček v programu je bila triletna
deklica, ki je na poziv voditeljice programa
skupaj z dedkom stopila na oder in prejela
ogrlico Zlatarne Sukič kot darilo mami za
dan žena.
Program sta dodatno popestrili mladi dekleti Nika Vauda-Lorenčič in Lana Žižek z
igranjem na flavto in klarinet.
Stanko Cartl, Foto Tone

Moja babica

V

vrtcu Voličina smo se odločili, da
ob letošnjem dnevu žena povabimo
v vrtec babice. Babice so bile vabila
vesele in so se srečanja v večini udeležile.
V vrtcu Selce smo pripravili srečanje prav
na dan praznika, torej 8. marca. Otroci so
babicam zapeli nekaj pesmic, povedali deklamacije in jim izročili rožice, ki so jih sami
izdelali. S tem so se jim zahvalili za vse dobro, kar babice naredijo za njih. Ker smo ve-

deli, da tudi babice rade prepevajo, smo jih
povabili, da so skupaj z nami zapele Jaz pa
grem na zeleno travco in Mi se imamo radi.
Babica Micika je bila tako pogumna, da nam
je sama zapela ljudsko pesem.
Druženje smo zaključili s kramljanjem ob
piškotih, sadju in čaju. Babice, hvala, da ste
si vzele čas, saj so se v očeh otrok zasvetile
iskrice sreče, ko ste prestopile prag vrtca.
Jelka Lešnik

čjih kulinaričnih dobrot širše prepoznano
ma območju severovzhodne Slovenije in
tudi čez državno mejo so že bile.
Foto in tekst: Rudi Tetičkovič
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Lenarški fašank

F

ašanki, raznovrstne lorfe, ksihti in
frisi so nasmejali več tisoč obiskovalcev oz. gledalcev. Pustno dogajanje je
nasmejalo vesele, žalostne, resne, nore in
pametne. Na pustno soboto so v Lenartu
znoreli pametni, spametovali pa so se nor-

OVTARJEVE NOVICE
Nadaljevanje s 1. strani
ci. Pozdravili smo 650 maškar iz Vrtca Lenart, ki so predstavljali domine, otroci skupaj z mamicami, očki in vzgojiteljicami.
Tudi učenci in učitelji OŠ Lenart so se,
kot vsako leto, tudi letos pridružili pustni
povorki. Obiskal nas je predsednik Donald
Trump z družino, podporniki in užaloščenimi
Meksikajnarji, krošnjarili so cigani, bili so tudi
kuharji, ure, oblački,
»ptičja gripa«.
Za kmečka opravila
bo letos dobro poskrbljeno, saj so se godbeniki lenarške godbe
MOL maskirali v vesele, glasbeno podkovane
kmete. Na začetku povorke so plesale nune.
Kurenti iz Trnovske vasi
so preganjali zimo in
poskrbeli za udarni del
povorke. »Žalujoči ostali« in pogrebno podjetje
z aktualnim pokopom
podjetja Lentherm iz
Sv. Trojice … Seveda
pa je vse skupaj začinil
»strokovni komentator«
Samo Tuš- Korl.
D. O., Foto Tone

paj smo tekali, plesali ter se igrali z različnimi športnimi pripomočki (obroči, žogami,
keglji …). Seveda smo bili vsi oblečeni v

pustne kostume. Vzdušje je bilo zelo dobro,
otroci so bili veseli in razigrani.«
SReBr, Alej Kop, foto: Alej Kop

Pustovali tudi na OŠ Voličina

N

a pustni torek je v učilnicah prvega,
drugega in tretjega razreda potekal
precej drugačen pouk.
Pri šolskih mizicah ni bilo učencev, sedele
so pustne šeme. Ni jim bilo do učenja, prišle so se zabavat in preganjat zimo. Pustno
obarvan pouk je trajal do malice. Ko se je
vsa pisana druščina okrepčala, je sledilo najlepše. Pustne šeme so se v povorki odpravile po kraju. S seboj so imele čisto pravega

kurenta in harmonikarja.
Vaščani so jih veseli pričakali in jih razveselili s
sladkimi dobrotami.
Z obiskom so razveselile tudi člane DBE Voličina. Hvala našim prijateljem, da so nas ponovno
sprejeli odprtih src in nas
pogostili.
Regina Dobaja in Simona Čuček

Vrtec Selce: od hiše do hiše vam prinašamo
smeh in s smehom pomlad …

Vrtec Benedikt in pustna povorka Ptuj

V

rtec Benedikt se je udeležil tradicionalne otroške pustne povorke na
Ptuju. Sodelovali so otroci starejših
skupin v pustnem liku »Zvezdice«. Polni

pustnih pričakovanj smo se usedli na avtobus in se odpeljali na Ptuj. Tam smo skupaj
z otroki iz vse Slovenije odkorakali po ulicah najstarejšega slovenskega mesta in tako
odganjali zimo ter prebujali
pomlad. Pred Mestno občino Ptuj je sledila predstavitev vseh skupin. Nato nas je
pot vodila do karnevalskega
šotora. Tam smo se srečali s
kurenti in princem karnevala ter z njegovo zasedbo.
Ob glasbi smo veselo rajali.
Poskrbljeno pa je bilo tudi,
da naši trebuščki niso ostali
lačni. V Benedikt smo se vrnili polni prijetnih pustnih
vtisov.
Doroteja Šlebinger

F

ebruarja smo se v vrtcu Selce veselili, saj so
bile pred nami zimske
počitnice in veseli pust. Pust
je čas, ko se lahko za nekaj
dni spremenimo v junake ali
like, ki so nam všeč. V zimskih dneh smo se pogovarjali o pingvinih, ki živijo na
daljnem severu, zato smo se
skupaj z otroki dogovorili, da
si izdelamo skupinsko masko
pingvinov. Pingvini so se na
pustni ponedeljek odpravili na povorko po Selcih. Ker
smo navajeni na mraz, nas
veter ni motil.
Na pustni torek so obiskale naš vrtec izvirne maske – muce, miške, princese, policisti, Indijanci, pomlad … Maske so se na
zanimiv način predstavile prijateljem, nato

pa odšle na povorko po našem kraju. Seveda
se nismo odrekli soku in slastnim krofom,
s katerimi so nas pogostili prijazni krajani.
Jelka Lešnik

Obisk Igorja Plohla v Vrtcu Benedikt

Skupina Metulji s pustovanja v vrtcu OŠ
Sveta Ana

M

aškare so še vedno zelo zanimive, različne
in norčave ter še posebej
navdušijo najmlajše. V to
so se lahko prepričali tudi
v vrtcu pri Sveti Ani, saj
so se otroci s starši zelo
potrudili pri praznovanju pusta, kjer niti krofov
ni zmanjkalo. Alej Kop,
eden od vzgojiteljev skupine Metulji: »Že zjutraj
smo se razveselili vsakega
prihoda pustne maske.
Maskirani so bili prav
vsi otroci. Pri deklicah so
prevladovale vile, pri dečkih pa gasilci. V igralnici
smo vrteli glasbo, plesali in peli, se fotografirali … Po zajtrku smo se odpravili na obisk
k ostalim skupinam. Ob desetih pa smo se

ŠT. 3 | 31. MAREC 2017

odpravili na kratko pustno povorko po Sveti
Ani. Pustno rajanje smo nato nadaljevali v
telovadnici. Vrtela se je zabavna glasba, sku-

V

elikokrat se sprašujemo, kako otroku privzgojiti vrednote, ki ga bodo v
življenju bogatile, mu pomagale pri
sprejemanju pravih odločitev in mu dajale
moč, da ne bo obupal. To dosežemo z vzgledom, lahko pa si pomagamo tudi s pravljicami.
Avtor pravljice Lev Rogi
je otrokom v našem vrtcu
pokazal in dokazal, da kljub
težkim življenjskim preizkušnjam lahko s pogumom,
prijatelji in solidarnostjo
najdeš srečo. Predstavil jim
je svojo življenjsko zgodbo
in se jim približal na izjemen
način. Otroci so sodelovali
in se vključevali v pogovor.
Spoznali so, kako je gospod
Plohl postal paraplegik, kako
je okreval in kako živi danes.
Izdelali so veliko likovnih izdelkov na to temo in spoznali,
kako se lahko s pomočjo ljubezni domačih,
dobrih prijateljev, optimizma in poguma
boriš v življenju. Veseli smo, da se nam je na
ta dan v vrtcu pridružil tudi župan, Milan

Gumzar, ki se je gostu zahvalil in mu podaril
Zbornik občine Benedikt.
William Shakespeare je nekoč zapisal:
»Svojo krono nosim v srcu, ne na glavi. Ni
pokrita z diamanti in je nevidna, pravim ji
zadovoljstvo. To je krona, ki je bila kraljem

redkokdaj dana.« Hvala Igor Plohl, da ste
nam pokazali, kdo je resnični kralj v življenju.
Sabina Bratuša
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13. rez potomke stare trte v Cerkvenjaku

R

ez potomke stare trte – Johanezove
trte je potekala v nedeljo, 12. marca.
Tudi tokratne rezi se je udeležilo več
kronanih glav, vinskih kraljic in vitezov vina
ter drugih vidnejših gostov, tudi okrajni glavar avstrijske Južne Štajerske dr. Alexander
Majcan.
Rez so pričeli s krajšo kulturno prireditvijo, zbrane pa so pozdravili župan Marjan
Žmavc, gospodar Johanezove trte, Damijam

Breznik, viničar, in Franci Zorko, predsednik domačega vinogradniškega društva.
Zastopnica zavarovalnice Sava je gospodarju Johanezove trte predala zavarovalno polico, s katero je trta sponzorsko zavarovana.
Podeljene so bile cepljenke Johanezove
trte, ki jih cepijo v trsničarstvu Simona Toplaka v Juršincih. Prejeli so jih: Prostovoljno
gasilsko društvo Cerkvenjak, Franc Bratkovič, dopisnik iz Cerkvenjaka, Monika Majer,
5. cerkvenjaška vinska kraljica, Marjan Farasin, predsednik Društva vinogradnikov
Benedikt, Franc Breznik, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in Domačija Firbas iz Cogetincev.
Trto je obrezal viničar Damijan Breznik, v rezi pa se je
preizkusila tudi 5. cerkvenjaška vinska kraljica Monika
Majer.
Tekst in foto:
Franc Bratkovič

Rez Čolnikove trte v prijetnem
razpoloženju

P

red rojstno hišo živinozdravnika,
veleposestnika,
vinogradnika in narodnega
buditelja Dominika Čolnika pri
cerkvi Svetih Treh Kraljev nad Benediktom so drugo nedeljo v marcu slovesno opravili 12. tradicionalno rez potomke najstarejše trte
na svetu z mariborskega Lenta, ki
so jo poimenovali Čolnikova trta.
Na tradicionalni turistični prireditvi so se zbrali številni obiskovalci
iz občine in osrednjih Slovenskih
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goric, ki so uživali v programu in lepem ter
sončnem pomladnem vremenu.
Ob tej priložnosti so najprej domača
društva pripravila priložnostni kulturni
program, nato pa je gospodar trte in župan
občine Benedikt Milan Gumzar ob pomoči
občinskega viničarja Marjana Farasina, botrov trte, nekdanjega občinskega viničarja
Zlatka Boraka, vinskih vitezov in domačega župnika Marjana Role obrezal potomko
slavne nad 400 let stare trte.

Po opravljenem delu so se »rezači« in vsi
drugi obiskovalci zadržali na družabnem
srečanju, za katerega so nekaj dobrot pripravila domača društva, za kozarček rujnega pa
so poskrbeli domači vinogradniki. Prireditev je minila v prijetnem razpoloženju in v
upanju, da bodo vremenske razmere Čolnikovi trti letos naklonjene ter da bo jeseni
dobro obrodila.
T. K.

Rez trt na Postičevi poti

Č

lani Društva vinogradnikov Sveta Ana
smo v nedeljo, 19.
3. 2017, opravili rez trt po
Učno vinogradniški poti
Franca Postiča. Porezati je
bilo potrebno 84 trt, ki jih
sestavlja 24 sort grozdja.
Vinogradniki smo izkoristili lepo nedeljo za prijetno
druženje.
Omeniti je potrebno, da
smo lani prvič prišli do vina
iz omenjenih trt. Stisnili
smo 120 l mošta. To vino
smo letos dali na ocenjevanje v Udrugo vinogradara »Vinea« v
Vinico v sosednjo Hrvaško Zagorje.
Med 310 vzorci je naše vino prejelo
zlato medaljo. Vino smo dali v celostno podobo projekta Postič, od
steklenice, nalepke in imena. Vino je

dobilo ime Postič in bo ustekleničeno
v 0,5 l steklenicah.
Predsednik društva vinogradnikov
Sveta Ana Viktor Kapl

Rez potomke Stare trte na Pomurskem
sejmu

O

b Vinskem hramu na prostoru Pomurskega sejma v Gornji Radgoni
že 21. leto raste potomka Stare trte

z Lenta, ki ji dela družbo avtohtona sorta
radgonske ranine »special«. Ob rezi je predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Er-
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Sneg, sneg, sneg – smučanje v Voličini

javec dejal, da je trta dobro razvita, za kar ima že
21 let zasluge viničar Pero
Cvetkovič. Trto si ogleda
več kot 100.000 obiskovalcev sejmov, vsako leto
pa rodi okrog 100 grozdov. Svečano so jo obrezali predsednik uprave
Janez Erjavec, radgonski
župan Stanislav Rojko in
viničar Pero Cvetkovič.
Ludvik Kramberger

V

15. let delovanja Ansambla Klapovühi ter
12. Klapovühov pustni koncert

V

8 letni deček dve leti starega, utapljajočega,
Športni dvorani v Benediktu je 25.
skupaj z Bernardo Hudournik rešil iz domafebruarja 2017 potekal tradicionalni
če mlake.
12. Klapovühov pustni koncert, ki je
dvorano napolnil do zadnjega kotička. Na koncertu so nastopali prijatelji ansambla Klapovühi:
ansambel Upanje, ansambel Frajerke, pevec Jan
Knez, novi obetavni ansambel Vražji muzikanti
ter Andrej Šifrer. Skozi
koncert je potekala rdeča
nit njegove zgodbe »Šel
bom med dobre ljudi«,
ki jo je odlično odigral
Franci Skrbinšek v vlogi
klošarja. Največji aplavz
je ob svojem solo nastopu
dobil Tadej Merčnik, ki je Ansambel Klapovühi med nastopom na 12. Klapovühovem pustnem
z ansamblom Klapovühi koncertu v Benediktu
odlično imitiral uspešnice znanih slovenskih pevKlapovühi so nastali po naključju, ko so
cev. Ker so ob tej priliki praznovali 15-letnise predstavili kot »Benediška godba«, ki je
co delovanja ansambla, so se mami Vesni in
bila našemljena v pustne maske. So družinočetu Ivanu s priznanjem zahvalili za njihoski ansambel, ki sta ga ustanovila brata Jervo skrb pri delovanju ansambla in tako tudi
nej in Tadej Merčnik. V njem igrajo MerčniGlasbeno turističnega društva Klapovüh, v
kovi otroci: Jernej, Tadej, Maja in Florijan.
katerem delujejo. Slovesnost so zabeležili z
Ker je Jernej pogosto službeno odsoten, ga
veliko torto. Tadej se je na koncu koncerta
od 1. januarja nadomešča Leon Šoštarič iz
zahvalil vsem, ki so pripomogli k uspešni izPolenšaka.
vedbi koncerta. Ob tem se je z zahvalo spomnil bratranca Gregorja Jančiča, ki ga je kot
Ludvik Kramberger

eč let je minilo od tega, ko smo nazadnje po hribih, v zimskem času,
videli in slišali razigrane otroke ter
odrasle. Takrat je delovala smučarska vlečnica. A zaradi slabih zimskih
pogojev je vse zamrlo. Pa tudi
vlečnica se je pokvarila in
bilo je konec vsega lepega.
Prišel je januar 2017. Sneg.
Želja po smučanju in pogovor o vlečnici. Besede so se
hitro spremenile v dejanja.
K delu so pristopili Boštjan
Fekonja, Janko Lorber, Matjaž Oberlajt, Simon Rojko in
Matej Preložnik. Čez noč se
je na »Ruperškem hribu« bohotila vlečnica. Veliko, veliko
veselje. Otroci so prihajali vsako popoldne
in ob sobotah in nedeljah. Veselja tudi ni
manjkalo pri starših. Pa ne samo to, tudi razsvetljava je bila v hipu urejena. Poskrbljeno

je bilo tudi za jedačo in pijačo. Prava zimska
pravljica, ki jo moraš le doživeti.
Pristaši teka na smučeh so si v bližini
smučišča uredili tudi tekaško progo.

Zahvala gre lastniku zemljišča in sponzorjem, ki so v hipu priskočili na pomoč pri
nakupu vlečnice in vsega ostalega.
Predsednica ŠD Voličina: Cvetka Bezjak

Remont geotermalne vrtine v Benediktu

P

od Slovenskimi goricami se skriva topla
termomineralna voda,
kar so dokazala vrtanja v
Moravcih pri Mali Nedelji
in Benediktu. V Benediktu
so po zaslugi župana Milana
Gumzarja in strokovnega sodelavca geologa dr. Petra Kralja prišli do tople vode maja
2004, ko je iz globine 1857
metrov pritekla okrog 73 stopinj Celzija topla voda. Občina je poskrbela za izgradnjo
sistema ogrevanja objektov v
središču Benedikta, s čimer
prihranijo veliko denarja, ki Pogled na vrtalni stolp v Benediktu 2004. leta
bi ga sicer namenili za nakup
energentov.
Ker je vrtina stara 13
let, je bilo potrebno pristopiti k remontu vrtine.
To delo opravlja podjetje
iz Lendave, od koder so
bili tudi vrtalci vrtine.
Vrtina naj bi dajala toplo
vodo bodočim termam,
katerih lokacija je načrtovana ob sedanji Benediški
slatini.
Ludvik Kramberger

Večer smeha 2017 na Sv. Ani

T

udi letos so 24. februarja in 26. februarja obiskovalci morali imeti precej
sreče, da so lahko zaradi gneče vstopili v dvorano KD ali celo dobili prosto mesto. To je seveda za igralsko zasedbo Janez

Zemljič, Metka Ornik, Jožek Križan, Denis
Liner ter Gregor Lasecky kot tudi dramsko
sekcijo KD občudovanja vredno. Že nekaj
let zapovrstjo je Večer smeha težko pričakovana stalnica v mesecu februarju. Saj vsako
leto izkušena zasedba s
humornimi dovtipi, ščepcem sarkazma in precej
kolegialne
improvizacije na račun različnih
življenjskih
dogodkov,
ki človeka zanimivo zaznamujejo in velikokrat
pokažejo humorno plat
življenja, še posebej razveseli občinstvo, ki se tudi
oba dni zapovrstjo udeležijo teh dveh anovskih
dni komedije.
SReBr,
foto: Milan Rajter

Čebelarsko društvo Sveta Ana

Vabilo

Čebelarsko društvo Sveta Ana v okviru letošnjega praznovanja 60-letnice čebelarskega
društva vabi občanke in občane, čebelarke in čebelarje ter vse, ki jih tematika zanima, na
zelo zanimivo predavanje strokovnjaka dr. Stanka Kapuna, univ. dipl. inž. kmet., z naslovom Pomen čebele za ljudi in kmetijstvo.
Predavanje bo v petek, 31. marca 2017, ob 19. uri v Kulturnem domu Sveta Ana.
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Pogled na vrtino v Benediktu ob remontu 22. februarja 2017

Močan veter je podrl več kot 100 let staro
Rojkovo lipo

K

raj Osek je zgodovinsko najbolj znan
po »Osečkih rüdah«. Tu so delovali
eni redkih kamnolomov, kjer so kamen lomili
globoko pod zemljo. Iz tega
kamna so bili zidani mnogi,
danes zgodovinski objekti,
predvsem cerkve v bližnji
okolici. Manj pa je znano, da
je ob hiši Irme in Franca Rojka dobrih 120 let rasla najstarejša lipa v občini Sv. Trojica v
Slovenskih goricah. 23. februarja 2017 jo je podrl orkanski
veter. O tem sta lastnika povedala: »Pihalo je, da bi te lahko
odneslo. Še za svetlega smo
poslušali pokanje korenin, ob
21.15 je že ležala prek ceste,
k sreči ni poškodovala Taclove hiše, proti
kateri je padla. Organizirali smo takojšnjo
odstranitev, pri čemer sta nam z mehanizacijo pomagala Franc in Dani Kuri in Franc
Zelenik, policija je skrbela za varen promet.«

Deblo kakih 30 metrov visoke lipe je v
obsegu merilo 5,5 metra. Zgodovinska lipa

pa ni šla za drva, pač pa je deblo romalo na
dvorišče Kmečkega turizma Firbas v Cogetincih, kjer je na ogled.
Ludvik Kramberger
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Nalepke - obveščanje uporabnikov za
pravilno zbiranje komunalnih odpadkov

bomo prevzeli, uporabnikom pa svetujemo, da si zagotovijo dodatne vrečke za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov. Te lahko dobijo pri voznikih ob pobiranju odpadkov,
v našem Centru v Sp. Porčiču ali naročijo dostavo po pošti.

Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, in njim podobni
odpadki, ki nastajajo pri opravljanju storitvenih in proizvodnih dejavnosti. Ravnanje s komunalnimi odpadki je predpisano z republiškimi in občinskimi predpisi.
Krovni republiški predpis je Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/2011), običajni
občinski predpis pa je Odlok o načinu in pogojih izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
Skupno izhodišče vseh predpisov je strategija ravnanja z odpadki, ki določa prednostni red aktivnosti, in sicer:
1. preprečevanje nastajanja odpadkov,
2. priprava odpadkov za ponovno uporabo,
3. recikliranje odpadkov,
4. druga predelava odpadkov (npr. energetska predelava),
5. odstranjevanje odpadkov.
Cilj strategije je zmanjševanje količin odpadkov za odlaganje in povečevanje deleža
odpadkov za ponovno uporabo in/ali predelavo. Pogoj za uspešno ponovno uporabo in/
ali predelavo so ločeno zbrani in čisti odpadki.
Pri prevzemanju komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih in/
ali pravnih osebah pogosto opažamo nepravilnosti oz. napake, ki se odražajo kot nepravilno sortirani oz. nesortirani komunalni odpadki, nepravilna uporaba zabojnikov in
vreč za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, odloženi komunalni odpadki
izven zabojnikov. Da bi bilo napak pri zbiranju komunalnih odpadkov čim manj, smo
pripravili nalepke, s katerimi želimo uporabnike naših storitev zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov opozoriti na njihove napake. V primeru ugotovljene napake odpadkov ne bomo prevzeli, na zabojnik ali vrečko pa bomo nalepili nalepko z
ustrezno vsebino.
Nalepke uporabljamo za naslednje ugotovljene napake:

1. Neustrezna embalaža za zbiranje odpadkov / nesortirani odpadki

Najpogostejši pojav so nesortirani odpadki v namenskih zabojnikih ali vrečkah za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, kar pomeni, da za njihovo zbiranje ni bila
uporabljena pravilna embalaža. Vse, ki bomo na svojih zabojnikih ali vrečkah opazili
nalepko z gornjo vsebino, naprošamo, da odpadke ponovno presortirajo in jih odložijo v
pravo/pravilno embalažo za zbiranje posameznih vrst odpadkov.

2. Količina vaših odpadkov presega volumen vašega zabojnika.
3. Dodatne vreče za zbiranje odpadkov

Zelo pogost pojav so odloženi mešani komunalni odpadki ob zabojnikih v vrečkah,
ki niso namenske tipske vrečke za zbiranje teh odpadkov. Tako odloženih odpadkov ne

NEUSTREZNA
EMBALAŽA ZA ZBIRANJE
ODPADKOV /
NESORTIRANI ODPADKI

KOLIČINA VAŠIH
ODPADKOV PRESEGA
VOLUMEN VAŠEGA
ZABOJNIKA

NESORTIRANI
ODPADKI
Slovenija

Naprošamo vas, da odpadke ponovno presortirate in jih
odložite v pravo embalažo, skladno z našimi navodili o
pravilnem ločevanju odpadkov.

Predlagamo vam, da zamenjate zabojnik z zabojnikom
večjega volumna ali pa si zagotovite dodatne namenske
vrečke zbiralca odpadkov (Saubermacher Slovenija) za
oddajo dodatnih količin odpadkov.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00
ali nam pišite na elektronski naslov
odpadki@saubermacher.si.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00
ali nam pišite na elektronski naslov
odpadki@saubermacher.si.

Več informacij najdete na naši spletni strani,
www.saubermacher.si.

Več informacij najdete na naši spletni strani,
www.saubermacher.si.

USTVARJAMO
ZDRAVO OKOLJE.

USTVARJAMO
ZDRAVO OKOLJE.

Slovenija

Ulica Matije Gubca 2

9000 Murska Sobota

DODATNE
VREČE
ZA ZBIRANJE
ODPADKOV

&

Slovenija

Ulica Matije Gubca 2

9000 Murska Sobota

POŠKODOVAN
ZABOJNIK

PAPIR
Slovenija

Spoštovani,
Spoštovani,
če potrebujete dodatne vreče za zbiranje odpadkov, jih
lahko proti plačilu dobite pri vozniku ob pobiranju odpadkov,
v naši PE, Sp. Porčič 4/a, Lenart, v zbirnih centrih ločenih
frakcij v Radencih, Gornji Radgoni, Slivnici in Zrečah ali
naročite dostavo po pošti. Poštnina se obračuna po ceniku
Pošte Slovenije.

vaš zabojnik za zbiranje odpadkov je poškodovan, kar nam
otežuje njegovo praznjenje.
Prosimo vas, da zabojnik čim prej zamenjate z drugim,
ustreznim zabojnikom, ki bo omogočal nemoteno praznjenje.
V kolikor je zabojnik naša last, ga lahko zamenjate v naši PE,
Sp. Porčič 4/a, Lenart, v zbirnih centrih ločenih frakcij v
Radencih, Gornji Radgoni, Slivnici in Zrečah ali pa proti plačilu
dostavnih stroškov njegovo zamenjavo opravimo mi.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00
ali nam pišite na elektronski naslov
odpadki@saubermacher.si.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00
ali nam pišite na elektronski naslov
odpadki@saubermacher.si.
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Pitna voda je varna
Skladnost pitne vode je Mariborski
vodovod, d. d., tudi v letu 2016, tako kot
do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP
načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene
obdelave, prečrpavanja in distribucije do
uporabnikov. Skladnost pitne vode se je
spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih
(večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter
deloma v gostinskih objektih). Izvajanje
notranjega nadzora se je vršilo v skladu
z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS,
št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006,
25/2009 in 74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2016 odvzetih 2.241

vzorcev za mikrobiološka preskušanja in
97 za kemijska preskušanja. Na celotnem
sistemu Mariborskega vodovoda, d. d., je
bilo v letu 2016 mikrobiološko neskladnih 5,35% vzorcev. Kemijsko neskladnega vzorca ni bilo zabeleženega.
Podrobnejše poročilo ter več podatkov
o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2016 dobavljal Mariborski vodovod za občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana,
Sveta Trojica v Slov. gor. in Sveti Jurij v
Slov. gor. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z
zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede
na obseg opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Slovenskogoriški ornitološki dnevnik –
rjavi srakoper

ker je količina vaših odpadkov večja od volumna vašega
zabojnika, vam teh dodatnih količin v okviru rednega odvoza
odpadkov ne moremo prevzeti.

ob prevzemu odpadkov smo ugotovili, da le-ti niso
pravilno sortirani oz. odloženi v pravo embalažo za
zbiranje odpadkov, zato jih nismo prevzeli.

Dogaja se tudi, da uporabniki uporabljajo
poškodovan zabojnik za zbiranje odpadkov,
kar nam zelo otežuje njihovo praznjenje.
Uporabnike naših storitev naprošamo, da
poškodovani zabojnik čim prej zamenjajo z
drugim ustreznim zabojnikov.
Za več informacij lahko pokličete na
02/620 23 00 ali pišete na odpadki@saubermacher.si.
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ozdravljeni, prijatelji narave. Ptice
selivke se že vračajo. Prvi so nas razveselili škorci. Ptica, okrog katere se
plete današnja zgodba, pa se vrača v drugi
polovici aprila. Nekdaj so govorili, da mora
imeti vsak večji grm svojega srakoperja. In
tako je tudi bilo in je še danes. Ampak grmov, primernih za njih, je vse manj.
V naših krajih je opaziti povečano odstranjevanje naravnih mejic, vetrozaščitnih pasov in obvodnega rastja. Kaj
je mejica? To je pas lesne vegetacije
(grmovje in drevje) v pretežno odprti
kulturni krajini, širok do 10 metrov,
pestre botanične sestave in pomemben življenski ter varovalni prostor za
živali in rastline. Kmetovalci jih sedaj
zaradi subvencij z veliko vnemo odstranjujejo. Ampak zakon določa tako:
Mejice, široke do 2 metra, ki so del
njive, travnika ... ne vplivajo na višino subvencije … lastnik/obdelovalec
se sam odloči ohraniti mejico, da ali ne.
Zakon točno določa, kdaj je sploh dovoljeno
posegati v naravo. Predpisi: 32. člen, 5. stavek Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1),
(Ur.l. RS, št. 16/2004), pravi: Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej,
grmišč in s suho zarastjo poraslih površin
po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in poleganja
mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom.
33. člen, 4 stavek Zakona o divjadi in lovstvu
(ZDLov-1), (Ur.l. RS, št. 16/2004), pravi: V
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1.
avgustom, je prepovedano sekati zarast ob
vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in
prazniti vodna zajetja.
Pozivam vse kmetovalce, da začnejo ohranjati in vračati mejice v naravo. Poleg zelo
pomembne naravovarstvene funkcije imajo

le-te tudi zelo pozitiven učinek na kmetijstvo (preprečevanje erozij, zmanjševanje
negativnega vpliva suše, neurij, v mejicah
se zadržujejo in razmnožujejo za kmetijstvo
nujne žuželke) … Vsak ekološko usmerjen
kmetovalec ve, da se v mejicah zadržujejo
njegovi zavezniki.

Rjavi srakoper, ptica ki prebiva v teh mejicah, je vedno bolj ogrožena. Če se zgodi,
da nam kdaj izgine, bo za to direktno kriv
človek. Potrebno je vedeti tudi to, da se ta
ptica prehranjuje tudi z majhnimi glodalci.
Torej je koristna ptica. In še prekrasen okras
v naravi. To ptico boste opazili v mejicah
okrog Šetarovskih gmajn. Mejice so tam sestavljene pretežno iz Črnega trna in Gloga.
Nekaj parov gnezdi tudi na območju jezera
Komarnik. Če boste kje v kakšnem grmičku
na trnu našli zataknjeno miško, potem vedite, da je rjavi srakoper tam gospodar. Na
tak način si plen shrani za hude čase. Sploh
v času gnezdenja. Naj vas spomnim, da je
sedaj čas, da namestite gnezdilnice za vrtne
ptice. Upam, da vas bodo razveseljevale z
žvrgolenjem.
Robert Šiško
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Z NARAVO

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Gnojnica ob
Komarniku!

Znanje je razvojna priložnost tudi za podeželje

Gnojnica, polita med Franckovo potjo
in potokom (Komarnik, Zamarkova), sobota, 18. 3. 2017.
Žal to ni edini primer prekomerne uporabe gnojnice, da o krčenju živic in živih
mej ter grmišč ne govorimo posebej. Z
naravo se dobesedno igramo in človeški
pohlep za dobrinami ne pozna meja. Vsa
Pesniška dolina /in dolinice njenih pritokov/ je na udaru, seka se in požiga, o odgovornosti pa nič! Kdaj se bo to končalo in

Ž
kako bo narava udarila nazaj po človeku,
to je zdaj vprašanje!
Povzeto po sporočilu uredništvu

Zlata vrtnica v naselju Osek

V

torek, 14. 3.2017, je v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske
vede v Hočah potekal redni občni
zbor Hortikulturnega društva Maribor ter
hkrati 54. podelitev Zlate vrtnice 2016.

Letošnjo pomlad so z lepimi in urejenimi
vrtovi, okolicami zaznamovali krajani Oseka v občini Sv. Trojica v Slov. gor. Slavnostnega dogodka in podelitve so se udeležili
člani društva, podžupan Branko Novak in
drugi občani..
Pohvalo na ocenjevanju za zlato vrtnico
za lepo in skrbno oblikovano ter vzdrževano
okolje v letu 2016 so prejeli krajani Oseka:
družina Zelenik – Pleger, družina Rojko,
družini Juršnik – Katarine in Maksa ter
Marjete in Tomasa. Zlato vrtnico za kakovostno in skrbno oblikovano okolje v letu 2016
pa je prejela družina Kraner – Trojner.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
je ponosna na svoje občane, ki skrbno ter
s srcem in dušo urejajo svoje okolje. Vsem
prejemnikom iskreno čestitamo.
OU

Rumeni dren (Cornus mas)
Na našem vrtu je zacvetel
dren, ki ga že pridno obiskujejo
čebelice, prav tako mladi zeliščarji iz OŠ Voličina. Ti so pod
drenom odigrali basen Medved
in dren, v kateri prebrisana lisica prepriča medveda, da bo
dren, ki je zacvetel prvi, tudi
prvi obrodil sad. Naivni medved, ki je temu verjel, je vso pomlad, poletje in jesen čepel pod
drenom, a plodu ni dočakal, saj
je moral prej lačen na zimsko
spanje. Po vsej verjetnosti zaradi tega imenujemo dren tudi medvedovo drevo.
O sami rastlini sem že pisala, zato se
bom tokrat osredotočila na njeno zdravilnost, saj ni kar tako rek »zdrav kot dren«.
Dren vsebuje naslednje: C in druge vitamine, pektin, sadne kisline, čreslovine,
rudnine, sladkor … Pomaga in lajša naslednje tegobe: zaustavlja drisko, znižuje
povišano telesno temperaturo, pomaga pri
pomanjkanju želodčne kisline, čisti ledvice in mehur, zdravi prehlad, razkužuje
grlo in dihalne poti, poživlja in izboljšuje prekrvavitev, deluje proti vsem vrstam
slabosti, znižuje raven sladkorja, niža krvni tlak, ugodno deluje na imunski sistem,
blaži revmo in putiko. V zdravilne namene
nabiramo: cvetove, liste, lubje in plodove (drnulje). Cvetove nabiramo v lepem
sončnem vremenu, jih posušimo v senci in
uporabljamo v čajnih mešanicah za boljši
imunski sistem. Liste nabiramo mlade, hitro po olistanju (dren ima prej cvetove kot
liste), jih posušimo v senci in uporabljamo
za čaj proti driski. Eno čajno žličko zdrobljenih listov na skodelico vode pripravimo
kot poparek in nesladkanega pijemo pred
obrokom. S čajem iz cvetov in listov lahko
zalivamo tudi rastline za boljšo rast. Prav
tako lahko iz cvetov in listov pripravimo
tinkturo, ki jo uporabljamo za zniževanje
ravni sladkorja, zniževanje krvnega tlaka,
proti driski, izboljšanje cirkulacije in spodbujanje delovanja vseh žlez (tako pravijo na
eko kmetiji Janez Javorski). Iz posušenih
cvetov in listov naredimo oljni namok (v
oljčnem, sončničnem ali mandljevem olju),
pustimo stati na toplem en mesec, dnevno
pretresemo, precedimo. Iz dobljenega olja
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pripravimo mazilo, ki izboljšuje prekrvavitev. Takšno mazilo uporabljamo za nego kože
na rokah, stopalih in tudi kot
nočno kremo proti gubam.
Lubje in vejice pa priporoča
sv. Hildegarda za pripravo kopeli pri revmi in putiki. Lubje
je tudi barvilo. Seveda je najbolj poznana uporaba plodov,
ko so popolnoma zreli, to je
takrat, ko sami odpadejo z drevesa. Drnulje uživamo sveže, v
obliki soka, kompota, čežane, marmelade,
juhe in čaja. So neobstojne, zato jih moramo hitro porabiti ali predelati, zamrzniti,
posušiti. Iz zamrznjenih si pozimi pripravimo sok: pol litra drnulj odtalimo, jih z
rokami pomečkamo, da lahko odstranimo
koščice. Maso, ki jo dobimo, zalijemo s
pol litra vode. Zmešamo s paličnim mešalnikom. Sok po želji sladkamo z medom.
Enako naredimo s svežimi drnuljami. Drnuljev sirup naredimo iz enega kilograma
drnulj, 50 dag sladkorja, drnulje operemo,
jih damo v liter vrele vode, kuhamo tako
dolgo, da razpočijo, kuhane spasiramo in
precedimo skozi tkanino. Soku dodamo
sladkor, rahlo povremo in vročega nalijemo v steklenice. Drnuljev liker pripravimo
iz 1 kg drnulj, litra domačega žganja, 25dag
sladkorja in enega vanilijevega stroka. Sestavine damo v kozarec, ki ga zapremo in
postavimo v kuhinji za en mesec, večkrat
pretresemo, precedimo in pustimo na
hladnem temnem mestu od 14 do 30 dni,
da dozori. Marmelado lahko pripravimo
samo iz drnulj in sladkorja (uporabljamo jo
kot marmelado iz brusnic) ali pa jo pripravimo po receptu Mateje Reš, kjer so dodana
tudi jabolka.
Zakon za naše mlade zeliščarje pa je naslednja čajna mešanica: drnulje, jabolčne
lupine in cvetovi bezga. Drnulje in jabolčne
lupine damo v hladno vodo, pustimo, da
zavre in rahlo vre še 10 minut. Izklopimo,
dodamo bezgove cvetove, pustimo pokrito
10 minut, precedimo, po želji sladkamo z
medom in pijemo s kakšno pečeno dobroto, ki si jo pri krožku tudi pripravimo. Poskusite!
Marija Čuček

e od nekdaj velja rek »več znaš, več
veljaš«, zato prepoznavamo znanje
kot veliko razvojno priložnost tudi
za podeželje. Ohranjenega je veliko znanja
v obliki običajev, dediščine, obrti in podeželskih praks, ki, žal, zamirajo in bi jih morali čim prej ponuditi predvsem mladim.
Učni poligoni za samooskrbo Dole (www.
ucilnicavnaravi.si) vam ponuja oglede:
mini posest Dole – zemljanka, jurta, rastlinjak in sodobni nomadski način življenja;
oglede s kratkimi delavnicami – Hitri testi zemlje ali vode, Izdelava različnih tipov

gred, Kako do rodovitne zemlje ter drugo
ponudbo: priročniki, knjige, darilni bon,
pridelki, analize zemlje.
Tudi območje Slovenskih goric ima veliko priložnosti za učni turizem na kmetijah,
kar je zagotovo razvojni potencial.
IPVO, Inštitut za promocijo varstva
okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor, PE
Lušečka vas 14,2310 Poljčane. Dodatne informacije: anavovk@gmail.com ali 051 622
766.
ddr. Ana Vovk Korže, Franc Fras

Naj ne bo pozabljeno …

75 let od prisilne mobilizacije v nemško vojsko
vojsko. Njegovi obvezniki so bili moški
Ena od značilnosti nemške okupaciod 16. do 60. leta starosti. Ženske so moje na slovenskem Štajerskem (pa tudi na
bilizirali v pomožne službe »HelferinnenKoroškem in Gorenjskem) je bila prisilna
korps«. Tudi na območju zdajšnjih občin
mobilizacija v nemško vojsko. Ta radikalni
v osrednjih Slovenskih goricah sta bila
ukrep je prizadel tudi dobršen del moškenajprej mobilizirana letnika 1923 in 1924,
ga prebivalstva na območju osrednjih Sloprisilna mobilizacija pa se je vršila med leti
venskih goric (lenarško območje). Pripra1942 in 1945. Konec leta 1944 in v začetku
ve za izvedbo nemške vojaške mobilizacije
leta 1945 je moralo prebivalstvo prisilno
so se začele že leta 1941 v povezavi z okusodelovati pri izgradnji vojaških objektov
patorjevim reševanjem podelitve nemške(kopali so strelske jarke, postavljali protiga državljanstva prebivalstvu tistega dela
tankovske ovire, gradili utrdbe). Oblasti so
Slovenije, ki si ga je pri razkosanju Draodredile tudi prisilno oddajo gradbenega
vske banovine med tri okupatorje aprila
lesa. Ponekod so v gozdovih na veliko se1941 prilastila Nemčija. Nemško prisilno
kali uporaben les.
mobilizacijo so začeli izvajati leta 1942, ko
Po podatkih Inštituta za novejšo zgoje bila izdana odredba šefa civilne uprave
dovino Slovenije v Ljubljani, ki vodi bazo
na Spodnjem Štajerskem o uvedbi vojnepodatkov o žrtvah vojne 1941–1945 in
ga prava in državne delovne službe na tem
zaradi nje na Slovenskem, je padlo 9.942
območju. Odredba se je dotikala tudi obmobilizirancev v nemško vojsko. To je vejave popisa letnikov 1923 in 1924. V letu
lika številka, sploh v primerjavi s padlimi
1942 so bili najprej popisi letnikov 1923
mobiliziranci v italijansko vojsko, ki jih
in 1924, sledili so popisi letnikov 1921 in
je bilo 1.279, in padlimi mobiliziranci v
1922, 1919 in 1920, novembra in decemmadžarsko vojsko, ki jih je bilo samo 200.
bra 1942 pa še popisi letnikov 1918 in
Mnogi mobiliziranci so prihajali s front
1925. Popisom so kmalu sledili nabori in
tem vpoklici. Že okoli 20. julija
1942 je bil na Štajerskem vpoklican v nemško vojsko letnik
1923. Vpoklic je bil zelo uspešen, saj se vpoklicani v glavnem niso imeli kam umakniti. To se je nato ponovilo tudi
jeseni 1942 in pretežno še leta
1943. Vpoklice so izvajali postopoma, tako da so do konca
poletja 1943 vpoklicali od letnika 192 –1914 kar je okoli 60
% vseh mobilizirancev. Druge
obveznike od letnika 1928–
1908 so vpoklicali pretežno v Mobiliziranci čakajo na vlak …
letu 1944 in preostale, vključno
na dopuste in iskali zveze z
z letnikom 1929, še leta 1945.
osvobodilnim gibanjem zaraOdzivnost na pozive je bila na
di odhoda k partizanom. Teh
splošno velika predvsem na
povezav je bilo v Slovenskih
Štajerskem do leta 1944. Mogoricah malo, zlasti še v letih
bilizacijo so Nemci spremljali
1942 in 1943, ko je bil obseg
z represalijami nad Slovenci.
mobilizacije v nemško vojsko
Med temi velja omeniti streljanajvečji. Razmere so se popranje talcev, ki so jih izbirali tudi
vile šele poleti in jeseni 1944,
med dezerterji iz nemške vojko so v Slovenske gorice prihaske. Najučinkovitejši ukrep za
jale patrulje Lackovega odreda
poslušnost vojnih obveznikov
iz Kozjaka in novačile novince
pa je bila grožnja in represaza partizanske enote, med njilije nad svojci obveznikov, pri Med 39.000 prisilnimi
mi tudi dezerterje iz nemške
katerih se je udomačilo načelo nemškimi mobiliziranci
»Rajši ubogam in sam padem, iz Štajerske in Gorenjske vojske, ki so po daljšem skrisamo da ohranim družino in je bil tudi danes 95-letni vanju lahko odšli v partizane.
Oskar Dolšak iz Pivole, ki Nekateri se partizanski mobidom«.
se je bojeval na vzhodni
Razen v državno delov- fronti in na Baltiku. Vpo- lizaciji niso odzvali in so se vse
do konca vojne skrivali doma
no službo in redno vojsko so klican je bil leta 1942,
in tvegali nemške povračilnemške oblasti silile Slovence star 20 let.
ne ukrepe zase in za družine.
še v številne druge vojaške in
Nekaj se jih je pridružilo tudi
polvojaške organizacije. NajMelaherjevim četnikom. Po vojni so bili
bolj množična je bila oborožena formacija
nemški prisilni mobiliziranci dolga deseŠtajerske domovinske zveze »Wehrmanntletja stigmatizirani kot »švabski vojaki« in
schaft«, ki je predstavljala pomožno polišele konec 90-tih let minulega stoletja so
cijo in so jo uporabljali tudi v bojih proti
bili priznani kot posebna kategorija vojnih
partizanom. Jeseni 1944 so Nemci oblikožrtev.
vali v vsem rajhu teritorialno vojsko z nazivom »Volkssturm«, ki je spadal v redno
dr. Marjan Toš

| 17

OVTARJEVE NOVICE

MED LJUDMI

Bolnišnica Cafa 1944–2014

Z

a predstavitev knjige gre, ki
je bila 8. marca 2017 ob 16.
uri v Knjižnici Lenart. Izdajo knjige so omogočile občine
Benedikt, Lenart in Sveta Trojica,
Krajevna skupnost Lenart in Voličina, ZZB za vrednote NOB Slovenije, Ustanova Franca Rozmana-Staneta ter Andrej Kožar.
Izdajatelj je ZB za vrednote NOB
Lenart v sodelovanju z Občino
Lenart; urednica Marija Šauperl,
oblikovalka Rosana Lorbek, za tisk
jo je pripravila Kreativna PiKA, d.
o. o., tiskal pa Evrografis, d. o. o.
Predstavitev knjige smo posvetili
dnevu žena in 55-letnici Knjižnice
Lenart; pravicam in aktivnostim tistih, ki so v ozadju družbenega dogajanja mnogokrat nepogrešljive in še kako
pomembne, a to ni osrednji moto dogodka.

Gospa nas je pričakala čila, vedra
in nasmejana. Več kot uro se je z
nami pogovarjala in nam povedala
veliko o njeni življenjski poti. Gospa živi pri hčerki in zetu Metki in
Marjanu Vurcerju v Trotkovi. Ves
čas je obkrožena z vnuki in pravnuki, ki ji dajejo še posebno energijo.
Na koncu našega obiska smo ji
zaželeli še naprej tako dobro zdravje in še veliko let.
Tekst in foto: Milan Hlevnjak

Jožefa Žajdela – 85 let

terji, najbližji sodelavec, predsednik KO ZB
Voličina – Edo Zorko, je v letu 2015 tudi
umrl, delo smo kljub temu končali in je izziv za nadaljnje raziskovanje ter dokument
o delovanju aktivistov za svobodo Slovenskih goric.

O

bčanka občine Sveta Ana gospa Jožefa
Žajdela (roj. Breznik) iz Froleha 20 je 19.
marca 2017 dopolnila 85 let. Gospa Jožefa je vse življenje pridno delala na svoji kmetiji,
kjer se jima je z možem rodila hči. Trenutno pa
jo razveseljujejo še štirje vnuki in pet pravnukov.
Rojstni dan je praznovala v krogu svoje družine.
Ob njenem jubileju pa jo je obiskal tudi župan
Silvo Slaček, ki jo je z obiskom zelo razveselil. Ob
izročitvi simboličnega darila in cvetja ji je zaželel
še obilo srečnih in predvsem zdravih let.
AR

Železni jubilej zakoncev Špenga

Osrednji moto dogodka je bil, da je knjiga bila dobro sprejeta pri ljudeh, da je zaključek pomembnega dogodka v letu 2014,
70-letnice delovanja bolnišnice na kmečkem gospodarstvu, ki je nudilo zavetje ranjenim v času vojne. Gradivo smo zbirali
na osnovi že zapisanega v kroniki ZB Voličina, diplomske naloge Janka Kšele, knjige
Franca Zalaznika - Leona in raziskanega
(Marjan Toš) tudi pri živih pričah dogajanja. Ni bilo lahko. Pomagali so številni ak-

P

isal se je 9. februar leta 1952, ko sta
Stanko Špenga in njegova izbranka
Ljudmila Juhart stopila na skupno življenjsko pot s sklenitvijo zakonske zveze.
Leta 1967 ju je pot pripeljala v Benedikt, kjer
sta si uredila posestvo in topel dom za njuno

Zahvala še enkrat vsem, ki so pomagali pri naboru fotografskega, besednega in
drugega gradiva ter pri izdaji knjige, ki jo
je mogoče dobiti na kmetiji Kocbek v Voličini, na sedežu ZB Lenart in v Knjižnici
Lenart.
Marija Šauperl

95 let Jožefa Zaletingerja

1

6. marca 2017 je svoj 95. rojstni dan
praznoval Jožef Zaletinger iz Srednjega
Gasteraja. Jožef, najstarejši moški občan
jurovske občine, je osnovno šolo obiskoval
v Jurovskem Dolu. Pred pričetkom 2. sve-

tovne vojne je Jožef kot mladostnik opravljal
razna kmečka opravila. Še posebej ga je veselila košnja, še danes se rad pohvali, da je
bil pred vojno med najboljšimi kosci. Njegovo življenjsko pot pa je zaznamovala prav
2. svetovna vojna. Še ne 20-letnega Jožefa so
nemški okupatorji najprej poslali na Dolenj-

sko, kjer je opravljal kmečka dela. Leta 1943
pa je bil zaradi čedalje večjega pomanjkanja
nemških vojnih sil vpoklican v nemško vojsko. Po usposabljanju v Avstriji in Italiji je bil
junija 1944 priča tudi zgodovinskemu izkrcanju zavezniških sil v Normandiji. Ob umikanju pred ameriškimi in zavezniškimi silami je bil v
eni izmed bitk v Franciji ranjen.
Po dolgotrajnem okrevanju in
zapletih ob vračanju proti domu,
se je domov vrnil več kot leto po
koncu vojne, avgusta 1946. Čeprav mu je vojna vihra za vedno
spremenila življenje, Jožef o vseh
teh doživetjih še vedno rad spregovori.
Jožefu Zaletingerju se je v zakonu z ženo Marijo rodil sin.
Danes ga razveseljujejo tudi dva
vnuka in vnukinja.
Ob častitljivem jubileju – 95.
rojstnem dnevu ga je obiskal župan Peter Škrlec, mu iskreno čestital in zaželel predvsem zdravja
in zadovoljstva v prihodnjih letih ter mu izročil simbolično darilo.
Več o vojnih prigodah Jožeta Zaletingerja lahko najdete v Ovtarjevih novicah (letnik 2013, št. 2 (februar), št. 3 (marec), št. 4
(april) in št. 5 (maj).
Dejan Kramberger

90 let Vere Štrukelj

V

začetku letošnjega leta je 90 let dopolnila dolgoletna članica Društva
upokojencev Benedikt gospa Vera
Štrukelj. Ob tem jubileju smo jo obiskali
in skromno obdarili predsednik in tajnica
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društva ter prostovoljec programa Starejši
za starejše.
Gospa Vera se je včlanila v DU Ruše leta
1991, po preselitvi v Benedikt pa se je leta
1997 pridružila našemu društvu.

družino z otrokoma Francem in Hermino.
Hitro sta navezala stike z domačini in krog
prijateljev, sosedov in znancev, s katerimi sta
z roko v roki delila svoje dni ob domačem
ognjišču, se je širil. Tako sta se pridružila
tudi Lovski družini Benedikt. Medtem ko

je gospa Ljudmila skrbela za dom in otroke,
je gospod Stanko z vso skrbnostjo opravljali delo logarja in skrbel za naravo in zdravo
okolje, v katerem živimo vsi mi. Poleg tega je
z aktivnim delovanjem v takratnih organih
krajevne skupnosti Benedikt veliko prispeval k razvoju Benedikta. S trdno voljo, z optimizmom
in dobro voljo sta
premagovala ovire
in se veselila novih
dni in trenutkov.
Kmalu so njuno
življenje popestrili
vnuki Lidija, Anita, Tanja, Jasna in
Mihael, danes pa
ju razveseljujejo
pravnuki Žan, Jan,
Alen in Zala. V soboto, 25. februarja
2017, sta zakonca Ljudmila in Stanko Špenga v krogu sorodnikov in prijateljev pred
pričami uradno obnovila zakonske obljube
izpred 65 let.
BŠ, foto: Igor Barton

Bisernoporočno slavje zakoncev Vršič iz
Maribora

V

soboto, 4. marca 2017, sta v krogu
domačih in prijateljev praznovala
60 let zakonskega življenja Marija in
Ivan Vršič.
Marija – Mira se je rodila 2. marca 1938
v Mariboru, kjer je obiskovala tudi osnovno šolo. Že kot mlado dekle se je zaposlila v
podjetju MTT, kjer je delala 10 let, nato pa

vse do upokojitve v tovarni Zlatorog.
Ivan se je rodil 31. oktobra 1937 v Lenartu v Slovenskih goricah, kjer je končal
osnovno šolo. Leta 1955 je končal Industrijsko kovinarsko šolo v Mariboru in se v
njej tudi zaposlil kot kvalificirani delavec.
Ob dodatnem šolanju ob delu je postal učitelj praktičnega pouka in nato organizator
proizvodnega dela in praktičnega pouka. Po
preselitvi v Maribor sta se Mira in Ivan spoznala januarja 1956 leta in se 2. marca 1957
tudi poročila.
V zakonu sta se jima rodila hčerka Tatjana
in sin Matjaž, ki sta poskrbela za veliko veselje, da sta zakonca dobila štiri vnuke: Uroša,
Jureta in dvojčka Aljaža in Eneja. Sedaj pa
ju obiskujejo že trije pravnuki: Lana, Taj in
najmlajši, komaj sedemmesečni Lukec.
Z ljubeznijo in spoštovanjem sta krmarila svojo barko skozi življenje in bila vzor
svojima otrokoma, vnukom in sedaj že tudi
pravnukom.Najpomembnejše je to, da se
imata še vedno rada, da se spoštujeta, da živita drug za drugega in da sta srečna. S tem
svojo srečo delita vsem svojim najdražjim.
Tadeja Radovanovič
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OI JSKD Lenart

V spomin

Sonja Maister (1920–2017)
Na pobreškem pokopališču v Mariboru je bilo na vetrovni pustni torek
zadnje slovo od ene najbolj omikanih in
svetovljanskih meščank Maribora, nadvse spoštovane in cenjene Sonje Maister,
snahe generala Rudolfa Maistra. Od nje
smo se poleg njene družine poslovili tudi
člani in sodelavci Domoljubnega društva
generala Maistra iz Maribora, predstavniki Zveze društev generala Maistra iz
Ljubljane, Turističnega društva Rudolf
Maister–Vojanov iz Zavrha, domoljubi,
sosedje, zanci in vsi tisti Mariborčani
in Mariborčanke, ki so cenjeno someščanko poznali, se z njo občasno družili
in bili deležni njenega vedno prijaznega
nasmeha in lepe besede. Slovo od pokojne gospe Sonje je bilo dostojanstveno in
častno, tako kot je živela, se je tudi poslovila. Brez vsakega blišča, v pihljajočem
februarskem vetru, z izbranimi besedami
dveh govornikov, ubrano zapeto žalostinko in odigrano tišino trobentača.
Sonja Maister izhaja iz družine uglednih tovarnarjev čokolade Zalokarjevih. Med obema svetovnima vojnama v
prejšnjem stoletju sta imela njena starša
v Mariboru tovarno čokolade Mirim.
Sonja je bila rojena leta 1920 v Ilirski Bistrici očetu Karlu in mami Emi Zalokar.
Iz Ilirske Bistrice se je družina najprej
preselila v Slovenske Konjice, od tam pa
v Maribor. Z Maistrovim sinom Borutom
se je poročila leta 1940, torej šest let po
generalovi smrti. V zakonu so se jima rodili hčerka in dva sinova. Živ je samo še
sin Borut.
Za gospo Sonjo Maister ostajajo najlepši spomini na dolga leta sodelovanja
pri negovanju spomina na njenega tasta,
generala in pesnika Rudolfa Maistra –
Vojanova, osvoboditelja Maribora in branitelja severne slovenske meje. Prihajala
je tako rekoč na vse spominske prireditve
generalu Maistru in njegovim borcem
– prostovoljcem v bojih za severno slovensko mejo. Pomagala je z dragocenimi
dokumenti in slikovnim gradivom, ko
smo postavljali prvo muzejsko zbirko v
Štupičevi vili na Zavrhu. Bila je preudarna in razmišljujoča sogovornica, ko smo
brskali po knjigi zgodovine in oblikovali
Maistrovo celovito podobo. Na Zavrh je
zelo rada prihajala in tamkajšnji domačini so jo vedno prijazno sprejeli in pozdravili. Zanje je bila in ostala »naša gospa
Maister«. Bila je in ostaja del Maistrovega
spominjanja na Zavrhu in seveda v Mariboru, saj je še lani prišla na spominsko
slovesnost v počastitev dneva Rudolfa

V enem dnevu štiri lutkovne predstave
na Sveti Ani

Maistra v Unionsko dvorano. Vabili so
jo na šole, med mladino, v vojašnico generala Maistra, k vojakom, častnikom in
podčastnikom. Njena svetovljanska drža,
omika in kultura, široko duhovno in življensko obzorje, umirjen značaj in spoštovanje sočloveka bodo ostale nepozabne vrline in vrednote, ki so krasile njeno
dolgo in ustvarjalno življenje.
Domoljubi in zapriseženi Maistrovci
smo bili globoko razočarani, da na zadnjem slovesu od someščanke, ki je pomembno sooblikovala mestno identiteto
in s svojim ugledom krepila Maistrov
uporniški duh in domoljubno izročilo
Maribora in slovenske Štajerske, na Pobrežju ni bilo nobenega predstavnika
mestnih oblasti. Pri tem seveda ne gre za
formalnosti, pač pa za elementarno človeško omiko, če hočete omiko mestnih
oblasti, ki razen v Mariboru praviloma
povsod ob pravem času subtilno zazna,
kdaj je treba na čigav pogreb poslati šopek, ne da bi bilo to posebej zapisano v
kakšnem pravilniku. Maribor je v tem
pogledu žal majhen. Morda celo najbolj
majhen v svoji novejši zgodovini. Naj ji
namesto oblasti pač predstavniki civilne
družbe izrečemo … »hvala gospa Sonja
Maister za vse, kar ste dobrega storili za
slovenstvo in za Maribor, hvala, ker ste se
odzivali, ko smo si želeli vaše bližine, in
hvala, ker je bilo takih trenutkov veliko.«
Maistrovci in vsi domoljubi se bomo
gospe Sonje Maister trajno spominjali z
veliko hvaležnostjo.
Aleš Arih, prof.,
predsednik Domoljubnega društva
generala Maistra Maribor, Maribor
Stanislav Kocutar, prof.,
odg. urednik Radia Maribor, Maribor
Dr. Marjan Toš,prof.,
muzejski svetovalec v pokoju, Lenart
Foto: Igor Napast, Večer

Na letošnjih Lutkarijah – srečanju lutkovnih
skupin, ki je potekalo v sredo, 22. marca, v KTC
na Sveti Ani, so tokrat sodelovale lutkovne skupine iz občin Sveta Ana, Sveta Trojica in Lenart. Drugače lutkovne skupine delujejo tudi še
v Benediktu, Cerkvenjaku in Jurovskem Dolu.
Otroci iz vrtca in Osnovne šole Sveta Ana so
si tokrat v izvedbi Lutkovne skupine Osnovne
šole Sveta Ana v režiji Ane Šnofl ogledali Zvezdico Zaspanko in Polža Vladimirja, ki je šel na
štop. Odrasla lutkovna skupina Ti, jaz in ona iz
Osnovne šole Lenart je priredila tekstovno predlogo Petelinčka, lutkovna skupina iz OŠ Sveta
Trojica pa je oddigrala Bobra Bora.
Dvorano je napolnila Osnovna šola Sveta
Ana. Prireditev je izvedla bmočna izpostava
lenarškega sklada za kulturne dejavnosti v sodelovanju z osnovno šolo in občino Sveta Ana.
Zbrane sta pozdravila župan Silvo Slaček in
predsednik Sveta območne izpostave sklada
Jože Križan. Srečanje je strokovno spremljala
Mojca Redjko.

Otroške folklorne skupine začele
mesec marec

V kulturnem domu v Sveti Trojici se je 1.
marca odvilo srečanje otroških folklornih skupin z naslovom Diči diči diča 2017. Prireditev
je pripravil JSKD Lenart v sodelovanju z KD
Trojica, osnovno šolo in občino Sveta Trojica.
Strokovno je srečanje spremljala Petra Nograšek. Nastopile so skupine iz OŠ Jurovski Dol,
Sveta Ana, Lenart in KD Trojica Sveta Trojica. Nastopajoče in publiko je nagovoril Darko
Fras, župan občine Sveta Trojica.

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

»Kako lepo mi poje ta snežniški zvon, ki ga slišal več ne bom …«
bo v sredo, 5. aprila, 2017, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Stavek v naslovu je iz uvoda knjige Pri Mariji Snežni zvoni. Napisal jo je gost tega večera
Tone Partljič, ki ga poznamo kot avtorja številnih knjig. Ob marsikateri njegovi komediji
smo se nasmejali, v mnogih črticah, romanih … pa globoko začutili njegovo človečnost,
odnos do življenja in minljivosti.
Tone Pavček je nekoč o njem med drugim napisal: »Drobci bridke radosti bivanja na tem
svetu, žalostne šale o življenju so raztreseni po njegovih kratkih zgodbah, bodisi ko piše
o svoji mladosti ali ko duhovito vrti kolo naših današnjih sprenevedanj. Poseben čar pa je
razlit po njegovih pripovedih o mladosti.«
Prijazno vabljeni!

Otroška folklorna skupina Postružjeki KD
Trojica
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KO RK Sv. Jurij 
KO RK Voličina
KO RK Lokavec

v OŠ Jurovski dol
v OŠ Voličina
Gost. Mihelič

Polno dvorano so pozdravili Breda Slavinec,
vodja JSKD Lenart, Darko Škerget, ravnatelj
OŠ, in Darko Fras , župan občine Sveta Trojica.
Srečanje sta strokovno spremljala Mateja Kokol
in Matjaž Šmalc iz Republiškega sklada za kulturne dejavnosti .

V Benediktu nastopilo 13 pevskih
zborov

Na reviji Čričkov gaj 2017so v začetku marca
nastopili otroški pevski zbori iz osnovnih šol
Benedikt, Cerkvenjak–Vitomarci, Jurovski Dol,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Voličina. 27.
marca 2017 pa so nastopili mladinski pevski
zbori na reviji zborov, ki jo imenujemo Slavčkov gaj, prav tako iz omenjenih šol. Dogodka

je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart v sodelovanju z osnovno šolo in občino
Benedikt. Reviji je strokovno spremljala Alenka Korpar.

Si za ples? Sem za ples! Srečanje
odraslih folklornih skupin, tokrat v
Jurovskem Dolu

V soboto, 8. aprila 2017, bo srečanje odraslih folklornih skupin potekalo v kulturnem
domu v Jurovskem Dolu. Organizator prireditve je JSKD Lenart v sodelovanju s KD Ivan
Cankar Jurovski Dol, OŠ Jurovski Dol in občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Srečanje bo
strokovno spremljal Tomaž Simetinger.

Otroško gledališče v Sveti Trojici

Otroški oder 2017 – srečanje otroških gledaliških skupin – je letos pripravil spored, v katerem so nastopile otroška gledališka skupina OŠ
Voličina s predstavo To je moja koza, dramska
skupina OŠ Sveta Ana s predstavo Skrivnosti
iz šolskega veceja, gledališki klub OŠ Cerkvenjak–Vitomarci je odigral Urško in povodnega
moža, gledališka skupina OŠ Benedikt pa je nastopila s Kremenčkovimi.

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij v APRIL 2017

Petek
14. 4.
Sreda
19. 4.
Ponedeljek 24. 4.

Dramska skupina OŠ Sveta Ana še vedno
suvereno zagotavlja, da šolski WC-ji skrivajo
marsikatero skrivnost. Foto: Mateja Kop

Breda Slavinec, vodja JSKD Lenart, je pozdravila nastopajoče in publiko (Voličina), v
odzadju otroški pevski zbor OŠ Jurovski Dol.

Člani folklorne skupine OŠ Sv. Ana so se predstavili s spletom Dere sen jaz mali bija. Foto
Mateja Kop

VAB I LO
Območni odbor Maribor
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Gledališka skupina OŠ Benedikt, predstava
Kremenčkovi

Regijsko srečanje lutkovnih skupin bo
v Lenartu

Zanimiva prireditev, kjer se bodo predstavile
lutkovne skupine, izbrane na območnih srečanjih, se bo odvijala v Domu kulture v Lenartu
10. 4. 2017 v dopoldanskem času. Zajemala bo
koordinacijo JSKD Ptuja, Ormoža, Lenarta in
Slovenske Bistrice. Prireditev bo potekala v organizaciji JSKD Lenart v sodelovanju z Občino
Lenart in OŠ Lenart.

Dnevi knjige 2017 bodo pri Lenartu
združili uporabnike VDC, literate in
otroke

K sodelovanju in izvedbi letošnjih Dnevov
knjige je JSKD Lenart povabil VDC Polž Maribor, enoto Lenart–Mravljo, lenarški vrtec in
Radio Slovenske gorice. Tako bo v torek, 18.
aprila 2017, ob 18.00 na vrtu VDC lenarške
enote Mravlja potekal literarni večer literatov iz
območja šestih občin.
V petek, 21. aprila 2017, dopoldan pa bo
na isti lokaciji potekalo zapisovanje lepih misli
o vrednotah, ko se bodo vključili uporabniki
VDC in otroci lenarškega vrtca. Oba dogodka
bo zabeležil Radio Slovenske gorice, koordinacijo pa bo vodil sklad za kulturne dejavnosti
Lenart.
Breda Slavinec
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Učenci Glasbene šole Lenart na
tekmovanjih dosegajo izjemne uspehe

Pihalna godba MOL snuje nove načrte in
vabi nove člane

radi obiskovali glasbeno šolo.
Moti jo, da se v zadnjem obdobju vse bolj
pojavlja razmišljanje, da lahko na lahek
način in povsem brez truda dosežeš želene rezultate. Pravi, da na ta način ustvarjamo tako imenovano »instant« družbo, saj
v življenju ničesar ni mogoče doseči brez
vloženega dela, kar zlasti velja za glasbeno
izobraževanje. Le dosledno delo ter redna
vaja zagotavljajo znanje. Tudi skladbe, ki
zvenijo morda »lahkotno
in preprosto«, ni mogoče
kvalitetno zaigrati brez izdelane tehnike, brez veliko vaj in trdega dela.
Pred kratkim so učenci Glasbene šole Lenart
na tekmovanjih dosegli
odlične rezultate.
V mesecu marcu se je
odvilo 46. tekmovanje
mladih glasbenikov Republike Slovenije, na katerega se uvrstijo odlični
mladi glasbeniki, ki so že
na regijskih tekmovanjih
foto: arhiv GŠ Lenart
pokazali izjemen talent in
prejeli zlato priznanje. Z
odličnimi dosežki in uvrstitvami na regijPredstava je bila prava paša za oči. Navskem tekmovanju Štajerske in Pomurja, o
dušila nas je baletna eleganca mladih plekaterih smo že poročali, so se nanj uvrstili
salcev, igra luči in izvrstni kostumi. V
mladi, izjemno talentirani učenci lenarške
okviru božično novoletnih prireditev so
glasbene šole – podružnice Konservatorija
organizirali odmevno glasbeno prireditev
za glasbo in balet Maribor. Tudi tokrat so
Adventni koledar. Na dveh ponovitvah
svojo nalogo odlično opravili in dosegli vrbaletne predstave in glasbeni prireditvi je
hunske uvrstitve.
bilo več kot 900 gledalcev, kar je razveseljiAmadej Lutar, učenec 4. razreda harmovo in pomeni, da mladi glasbeni in baletni
nike, je pod mentorstvom Kristijana Bruustvarjalci z zanimivimi in vrhunsko izvesa za svoje igranje v kategoriji 1. A prejel
denimi dogodki pritegnejo občinstvo.
izjemnih 97,67 točk od
100 možnih in si prislužil
zlato plaketo. Za odlično
izvedbo mu je strokovna
žirija dodelila še posebno
priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe v
1. A kategoriji.
Kitaristki Tijana Škrlec
in Živa Jemenšek sta se
pomerili v disciplini kitarski duo, v 1. A kategoriji. Prejeli sta 92,33 točk,
kar jima je prineslo srebrno plaketo. Njun mentor
je Bogdan Štabuc.
foto: Miran Stergulec
V disciplini trobenta je
tekmoval Izak Lorenc iz
razreda Simona Štelcerja, ob podpori klaGlasbeno šolo Lenart, kot jo imenujemo
virske spremljave Zale Čuček Rojs. V katedomačini, v tem šolskem letu obiskuje 300
goriji 1. A je osvojil 94,33 točk in srebrno
učencev, zaposlenih pa je 25 profesorjev.
plaketo.
Na šoli izvajajo naslednje programe: proDosežki na tekmovanjih so znova dogram glasbene pripravnice, glasbeni prokaz, da ima lenarška glasbena šola odlične
gram in plesni program. V program glasba
učence in profesorje, ki jih s svojim kvalitesodi poučevanje klavirja, harmonike, violitnim strokovnim delom pripeljejo do znane, kitare, flavte, kljunaste flavte, saksofonja in uspehov.
na, klarineta, trobente, baritona, oboe in
Pred nami je še mednarodno glasbeno
tolkal. V plesni program pa sta uvrščena
tekmovanje v Varaždinu Woodwind&Brass,
plesna pripravnica in balet.
ki se ga bosta udeležila učenca Glasbene
Irena Košmerl Leš, pomočnica ravnašole Lenart, klarinetist Žak Petrič Grajfoteljice Konservatorija za glasbo in balet
ner in Eva Ožinger, ki bo nastopila s troMaribor, vodja Glasbene šole Lenart, pove,
bento.
da je »lenarška podružnica« javna glasbena
Učenci baletne šole bodo 25. in 26. aprišola, kjer učenci pridobivajo kakovostno
la nastopili na velikem odru SNG Maribor
znanje in veščine, koncertne izkušnje, razna Svečanem baletnem večeru.
vijajo svojo ustvarjalnost, se učijo javnega
Pihalni orkester lenarške glasbene šole
nastopanja, socialnih veščin, sodelovanja,
bo 15. maja nastopil na koncertu pihalnih
kritičnosti, samostojnosti, samoiniciativorkestrov v stari dvorani SNG Maribor. V
nosti in solidarnosti; razumevanja pomena
maju pripravljajo tudi aktivnosti in predkulturne dediščine, spoznavanja kulturnih
stavitve ob vpisu novih učencev v prograraznolikosti in razvijajo osebno in umetnime glasbene šole Lenart.
ško identiteto. Sistem javnega glasbenega
21. junija je svetovni dan glasbe. V pošolstva je v Sloveniji uveljavljen in letos
častitev tega dneva bo kot uvod v poletne
praznuje 200 let organiziranega delovanja.
prireditve LEN-ART 20. junija v Lenartu
Pove še, da bi radi širili programe, vendar
nastopil orkester profesorjev Konservatoritega ne morejo, ker kot javna šola ne dobijo
ja za glasbo in balet Maribor.
soglasja ministrstva za izobraževanje, znaVeselimo se novih dogodkov, vsem učennost in šport. Vpisujejo lahko samo enkrat
cem in njihovim mentorjem pa želimo še
letno, v mesecu maju, kot določa zakon.
veliko podobnih uspehov!
Obžaluje, ker zaradi navedenih razlogov ob
vpisu ne morejo sprejeti vseh otrok, ki bi
D. O.

Preteklo leto se je za Kulturno društvo
MOL izkazalo kot zelo aktivno in ustvarjalno, kar se je odražalo v mnogih dejavnostih, ki smo jih in jih bomo še naprej
izvajali v slovenskogoriških občinah. Naš
orkester trenutno šteje petintrideset aktivnih članov, ki vsak ponedeljek, občasno
tudi v četrtek, žrtvujejo vsaj dve uri svojega prostega časa in ga namenijo za skupno
igranje v orkestru. Vsako vajo pa spremlja
tudi prijateljsko druženje, zaradi katerega
je vzdušje bolj sproščeno. Da pa godbeniki
ne bi bili »preveč sproščeni«, za to poskrbi
dirigent Srečko Kovačič, ki ob dvigu dirigentske palice poskrbi za red in zbranost,
kar je ob tako veliki skupini ljudi precej
zahtevna naloga.

žnik, ki je vodil manjšo trobilno zasedbo,
iz katere se je razvil pihalni orkester. Leta
1981 je dirigent postal Božo Čobec, ki je
vodil orkester vse do leta 1985, ko je zaradi
pomanjkanja članov razpadel.
Kulturno društvo MOL, kot ga poznamo danes, deluje od leta 1993, ko je bil
pod vodstvom Bojana Bezjaka ustanovljen
Slovenkogoriški pihalni orkester. Začetki
današnjega orkestra niso bili lahki, saj je
pričel delovati zgolj s petnajstimi člani, poleg tega ni imel lastnih vadbenih prostorov
in potrebne opreme, ki je danes skorajda že
samoumevna. Orkester že več let razpolaga z lastno vadbeno sobo v prostorih nad
lenarško knjižnico, kar je velika prednost.
V tem prostoru vadi tudi Pihalni orkester

Srečko Kovačič je po poklicu izvrsten
klarinetist, naš orkester vodi od konca leta
2015, ko je prevzel dirigentsko palico od
dolgoletnega dirigenta Igorja Alatiča. Moramo priznati, da smo ob Srečkovem prihodu imeli kar malo treme, saj je sam izredno
izkušen dirigent – med drugim je dirigiral
pihalnemu orkestru Železarjev z Raven na
Koroškem, ki je pod njegovim vodstvom
dosegal odlične rezultate na mednarodnih
tekmovanjih. Z novim dirigentom smo vsekakor razširili svoja glasbena obzorja, kar
se je kazalo tudi v izbiri našega koncertnega repertoarja, na katerem se je našlo vse
od swing-a, jazz-a, do koračnic in narodno
zabavne glasbene zvrsti.
Orkestralna dejavnost v Lenartu in osrednjih Slovenskih goricah nasploh je še zmeraj v razvoju. Predvsem si prizadevamo za
še tesnejše sodelovanje z glasbeno šolo, saj
je dobro sodelovanje ključnega pomena za
vključevanje novih članov ter spodbujanje
glasbene in kulturne dejavnosti v naših krajih. Skozi svojo zgodovino je godbeništvo
v Lenartu doživljalo tako dobre, kot tudi
slabe čase. Dejavnost se je pričela razvijati
že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, kar
nam veliko pove o tradiciji in nepogrešljivosti »lenarške godbe« ob raznih kulturnih,
občinskih ali verskih praznikih. Leta 1958
je bila ustanovljena Godba na pihala Lenart pod dirigentsko palico Pavla Brezulje,
ki ga je nato nasledil Vili Klampfer. Za takratne razmere je to bil eden izmed boljših
orkestrov v tem delu Slovenskih goric. V
šestdesetih letih je orkester bil razpuščen,
ponovno pa ga je obnovil Božidar Cvetre-

Glasbene šole Lenart. Pod vodstvom prejšnjega dirigenta Igorja Alatiča se je polnil
notni arhiv, ki danes obsega že kar veliko
različnega notnega materiala. Ker je orkestralna dejavnost ena izmed finančno bolj
zahtevnih, vsekakor ne bi zmogli brez podpore občin ter sponzorjev. Denarna sredstva, ki jih prejemamo, so namenjena nakupu celotne orkestralne opreme – to sezono
smo del sredstev porabili za nakup novih
knjižic, iz katerih igramo »na terenu«.
Poleg tega je bil denar namenjen nakupu
notnega gradiva, udeležbi na seminarjih,
notnim stojalom za nove člane, novim uniformam za nove člane ter novim srajcam, ki
spadajo k našim uniformam.
Skupni letni stroški društva za tako številčno skupino znesejo kar precej, za kar
še se enkrat zahvaljujemo podpori občin.
Lanska sezona je bila za društvo velikokrat
napeta in hkrati razburljiva. Odigrali smo
kar dva lastna koncerta v Lenartu, poleg
tega še manjši koncert v Benediktu ter kar
petinštirideset drugih nastopov ob občinskih praznikih in raznih drugih dogodkih.
V letošnji sezoni si prav tako prizadevamo
za nastopanje, v naših načrtih pa je tudi organizacija večdnevnih intenzivnih vaj, namenjenih korakanju.
V novi sezoni so naše vrste obogatili
novi mladi člani, ki so prinesli svežo energijo ter vnesli optimizem v nadaljnji razvoj
orkestralne dejavnosti. Hkrati pa je to tudi
poziv vsem ljubiteljem takšne zvrsti glasbe,
ki se ukvarjajo z igranjem pihal, trobil ali
tolkal, da se nam pridružijo.
Jerneja Breznik, foto: Tomaž Ornik

Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
Podružnična šola Lenart soustvarja kulturni utrip v širšem prostoru Slovenskih goric,
vzgaja in izobražuje mlade glasbenike, ljubitelje glasbe in umetnosti.
Vse to jim odlično uspeva. V spominu nam je ostala baletna pravljica Snežna
kraljica, ki so jo lani decembra mojstrsko
izvedli učenci baletnega oddelka pod mentorstvom Mance Raušl.
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KNjigolAndiJa
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo
objavili fotografijo iz leta 1965, ki jo je naredil fotograf Mirko Brumen, ko je bilo 13.
junija v lenarškem kulturnem domu republiško prvenstvo v rokoborbi.
Spet nam je pisala naša zvesta informatorka Helena Meke:
»Zelo me veseli, da si našla sliko nekdaj
slavnih rokoborcev. Slika je bila posneta v
lenarški kinodvorani. Rokoborci so imeli takrat republiško tekmovanje. To je bilo davnega leta 1965. Na sliki so poleg Lenarčanov
tudi rokoborci iz Ljubljane in Maribora.
Od Lenarčanov, ki jih poznam, so na sliki

Ivan Pirher - trener in tekmovalec, Jože Šuman, Marko Banič, Franc Žnuderl in Borut
Karnar. Upam, da se bo še kdo oglasil in prepoznal še druge ljudi na sliki. To so bili res
zlati časi rokoborbe pri Lenartu.
Lep pozdrav in še kakšno sliko iz spomina!«
Zgodo o rokoborcih v Lenartu poznajo še
vedno po vsej Sloveniji; še živijo tekmovalci,
ki so jo pošteno skupili od zgoraj navedenih
in še drugih rokoborcev, odličnih lenarških
tekmovalcev. Mnogi so bili zelo uspešni,
čeprav niso imeli najboljših pogojev za treninge in tekmovanja. Za legendarni šport in
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legende rokoborbe ter organizatorje tovrstnih turnirjev velja ta zgodba kot slavni in
lep spomin!
V novi zgodbi objavljamo staro fotografijo, ki je posneta nekje v našem okolju.
Kje? Opišite, spoštovani bralci, ki boste
prepoznali lokacijo, za mlajše, ki ne po-

znajo videza naših krajev pred 40 ali več
leti. Ker spomladi začenjamo z deli: oranje, grabljanje, košnja, je bilo pomembno
imeti vse stroje in priprave pri roki. Kje je
bila »shramba« na fotografiji in kaj je danes tam?
Marija Šauperl

50 odtenkov ženske

Prihaja najbolj odštekana komedija. Ena
igralka in petdeset odtenkov! Bi se radi pošteno nasmejali in zabavali? Pridite na vrhunsko komedijo, kot je pri nas še ni bilo!
Pravijo, da znajo ženske početi več stvari hkrati. Ampak pššššt.! To sploh ni res. V
vsaki ženski se skriva cel mali bataljon žensk.
Kuhajo, vzgajajo, telovadijo, obrekujejo, likajo, študirajo, ukazujejo, ustvarjajo, ljubijo,
nagajajo, prijateljujejo, modrujejo … In ko
pomisliš, da cel ta notranji zborček hkrati
dobi PMS ali glavobol, je sreča, da je ženskam
dan tudi »notranji airbag«, ki ves plaz čustev
in občutkov zadrži pred izbruhom v zunanji
svet.
Po predstavi boste lahko same sebi resnično zaploskale, vaš moški (naj se dvigne s kavča in pride!) pa bo na vas zagotovo gledal z
drugačnimi očmi.
Kdaj in kje? V petek, 21. aprila, ob 20. uri,
v Domu kulture Lenart. Produkcija: Talija
Gledališče.

LijaLent 1999–2016 v avli Jožeta Hudalesa v Lenartu
V tem marcu je bil v avli J. Hudalesa razstavljen izbor
likovnih del likovne kolonije LijaLent. To mednarodno
likovno kolonijo že 18 let zapovrstjo v času Festivala
Lent organizirajo v Dijaškem domu Lizike Jančar Maribor. Umetniki iz vseh koncev sveta v času festivala bivajo v DD Lizike Jančar in ustvarjajo svoja likovna dela.
Na tokratni razstavi so bila predstavljena likovna dela
umetnikov iz kar 11-ih različnih držav (Avstrije, Bosne
in Hercegovine, Finske, Hrvaške, Italije, Japonske, Kapverdskih otokov, Nemčije, Poljske, Slovaške, Srbije in
Slovenije).
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Za kulturni program sta poskrbeli učenki Osnovne
šole Voličina Katarina Leš in Lara Hercog. Likovni kritik Mario Berdič je predstavil likovna dela in poudaril
pomen likovne kolonije LijaLent v slovenskem prostoru. Razstavo je odprl podžupan občine Lenart Marjan
Banič. Organizatorji razstave so z gostujočo razstavo
želeli poudariti, da lahko v umetnosti najde vsak svoj
barvni utrinek.
D. K.
Likovni kritik Mario Berdič je poudaril pomen likovne
kolonije Lijalent za slovenski prostor.
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Nogometaša Tanja Vrabel in Žan Majer
športnica in športnik Slov. goric leta 2016
Naslova naj športnikov Slovenskih goric za
leto 2016 sta šla tokrat v nogometne vode. Za
najboljšo športnico preteklega leta je bila namreč izbrana nogometašica in igralka futsala Tanja Vrabel, za naj športnika Slovenskih
goric pa prav tako nogometaš in novopečeni
član Slovenske nogometne reprezentance
Žan Majer.
Letošnja 4. izvedba Naj športnika Slovenskih
goric v organizaciji Ovtarjevih novic, Radia
Slovenske gorice, ŠZ Lenart in RASG ter domače občine Sv. Trojica je potekala v petek,
17. marca, v Kulturnem domu v Sv. Trojici.

Zbrane športnike, goste, dobitnike priznanj
in druge ljubitelje športa je v dobro napolnjeni dvorani nagovoril domači župan Darko
Fras, ki je vsem dobitnikom priznanj iskreno

Najšportnica leta 2016 Tanja Vrabel

čestital in jim zaželel veliko uspehov tudi v
prihodnje ter poudaril pomen vlaganja občin v športno infrastrukturo za razvoj športa.
Zbrano občinstvo sta nagovorila tudi predsednik ŠZ Lenart Igor Jurančič in vodja organizacijskega odbora Športnik leta Slovenskih
goric Dejan Kramberger.
Poleg domačega župana se je prireditev udeležil tudi župan občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlec ter trojiški podžupan Branko
Novak. Prireditev sta ponovno v zelo prijetnem vzdušju povezovala novinarja in moderatorja Radia Slovenske gorice Romana
Drumlič in Damjan Veršič. Program sta
s pesmijo obogatili Leja Leutgeb in Stela
Tavželj ter s plesno točko mažoretka Lana
Žvajker. Za sceno so poskrbeli v ŠD Sv. Trojica.
Naj športnica leta 2016 je postala Tanja
Vrabel, ki je v preteklem letu z ŽNK Pomurje osvojila naslov državnih prvakinj v futsalu.
Največ zaslug za naslov pa je imela prav Tanja, ki je bila z 48 zadetimi goli najboljša strelka lige (drugouvrščena je zadela 20-krat).
2. mesto v kategoriji Naj športnic je prejela
Lana Žabčič (Naj športnica leta 2015), ki je
na svetovnem mažoretnem prvenstvu osvojila 2., 3. in 8. mesto.
Naj športnik Slovenskih goric za preteklo
leto je postal Žan Majer, član slovenskega
nogometnega prvoligaša NK Domažale. S
svojim klubom je minulo sezono končal na

3. mestu v državnem prvenstvu ter si z dobrimi igrami priboril tudi vpoklic v slovensko
reprezentanco. Priznanje za 2. mesto je prejel
atlet Tadej Verbošt (Naj športnik leta 2014),
ki je minulo sezono končal na 3. mestu na
finalu slovenskega atletskega pokala in na 4.
na državnem prvenstvu v teku na 1500 m.
Na 3. mesto med Naj športniki se je uvrstil
Andrej Škamlec, zmagovalec tekmovanja v
powerliftingu do 140 kg.
Za najuspešnejšo ekipo leta 2016 je bil
izbran NK Lenart. lenarškim nogometašem
je namreč po uvrstitvi v 3. SNL minulo sezono z 9. mestom ponovno uspelo ostati med
tretjeligaši. Lenarški nogometni klub je tudi
edini doslej, ki mu je med slovenskogoriškimi klubi uspel preboj v 3. SNL. Priznanje za
2. mesto je prejel KMN Benedikt, ki je minulo sezono z 8. mestom ostal v 1. SFL. Priznanje za 3. mesto med ekipami pa je tokrat
romalo v roke 3. uvrščenih deklet (KMN Slovenske gorice) lanskega državnega prvenstva
v futsalu za dekleta.
Predsednik ŠZ Lenart Igor Jurančič je podelil
tudi priznanje za Naj športno šolo 2015/16.
Na podlagi rezultatov na šolskih tekmovanjih je to tretje leto zapored OŠ Lenart.
Priznanja za perspektivne ekipe so prejeli:
kolesarji KK TBP Lenart U-15 (3. mesto
Pokal Slovenije), nogometaši KMN Benedikt U-17 (3. mesto v drž. prvenstvu), KMN
Sv. Trojica U19 (5.–8. v drž. prvenstvu) in
KMN Slovenske gorice U15. Slednji so z
osvojenim 2. mestom v državnem prvenstvu
prejeli tudi priznanje za najbolj perspektivno ekipo minulega leta.

Priznanje za Naj športnika leta je prevzela mama Žana Majerja.

Naj ekipa - NK Lenart

vrhunskimi rezultati se lahko pohvalijo tudi
mladi – perspektivni športniki. Še posebej so
izstopali športniki v borilnih veščinah. Priznanje za najbolj perspektivnega športnika
2016 je drugo leto zapored prejel Sven Hojs,
ki je minulo leto osvojil naslov svetovnega
prvaka v kickboxu. Priznanja za perspektivne športnike sta prejela tudi njegova klubska
prijatelja Alen Preložnik (3. na svetovnem
mladinskem prvenstvu v kicboxu) in Janin Žnuderl (mladinski evropski prvak v
taekwondoju). Za svoje športne uspehe minulega leta so priznanja prejeli še karateist
Aleks Klobasa, kolesar KK TBP Lenart Nik
Rojko, atlet AD Štajerska Marin Kladošek
in trije nogometaši – vratarji: Marko Bračko
in Mihael Dobaja (oba KMN Slovenske gorice) ter Andželo Nedelko (KMN Benedikt).
Za najperspektivnejšo športnico leta 2016
pa je bila imenovana karateistka Sara Rojs,
državna prvakinja v svoji kategoriji in 3.
uvrščena iz Evropskega prvenstva za otroke
v športnih borbah. Priznanja za perspektivne športnice so prejele še kolesarka KK TBP
Lenart Tajda Hamler ter nogometašici ŽNK
Maribor Kim Juršnik in Zoja Škerget.
Priznanje za življenjsko delo in prispevek
k razvoju športa v Slovenskih goricah pa je
iz rok odgovornega urednika Ovtarjevih novic Edvarda Pukšiča prejel Janko Haložan,
dolgoletni delavec v športu, organizator številnih sindikalni športnih tekmovanj v 70ih in 80-ih 20. stoletja. Kasneje pa je veliko
prispeval tudi k razvoju športa v Sv. Trojici z
organizacijo nogometnih turnirjev, tekov in
drugih športnih prireditev. Prav tako je velik del življenja posvetil planinarjenju. Svoje bogate izkušnje je rad
delil tudi z drugimi, tako se je prav
pri njem šolalo veliko planinskih
vodnikov.
Letošnja komisija za izbor športnika Slovenskih goric za leto 2016
je bila sestavljena iz sedmih članov
in sicer po en predstavnik Ovtarjevih novic (Dejan Kramberger),
Radia Slovenske gorice (Damjan
Veršič), ŠZ Lenart (Igor Jurančič),
Občine Cerkvenjak (Vito Kraner),
Občine Lenart (Gorazd Voglar),
Občine Sv. Jurij v Slov. gor. (Robert Črnčec) in Občine Sv. Trojica
(Srečko Brumen).
Dejan Kramberger,
foto: Aljaž Ruis

Z

Naj šola - OŠ Lenart

Najbolj perspektivna športna ekipa

Najperspektivnejša športnica Sara Rojs

NOGOMET
3. SNL – SEVER: NK Lenart pomladanski del sezone
pričel z zmago

Lenarški nogometaši so uvodno tekmo pomladanskega dela prvenstva
pričeli z zmago v gosteh 0:3 proti neposrednemu konkurentu v boju za
obstanek NK Šmartno 1928. NK Lenart zaseda z 11 timi točkami 13. mesto. Na vrhu lestvice je Maribor B (44 točk), ki je v zadnjem krogu ugnal
prav NK Lenart (0:4).

FUTSAL
1. SFL: Benedikt z dvema zmagama nad Škofjeločani do
obstanka v 1. SFL
Perspektivni športniki
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Janko Haložan - priznanje za življensko delo

KMN Benedikt je potem, ko je NZS vrnila Punatarju odvzeto točko (zaradi neprihoda njihove mladinske selekcije U17 na tekmo proti KMN
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Slovenske gorice), z 8. mesta po rednem delu 1. SFL zdrsnil na 9. mesto. Benedičane sta tako
namesto ¼ finalnih tekem z Mariborom čakali dve tekmi za obstanek v ligi s FSK Stripy iz
Škofje Loke. Po dveh zmagah 7:4 in 5:3 so Benediški igralci potrdili status prvoligaša in si tako
zagotovili prostor med slovensko futsal elito tudi v prihodnji sezoni.

Ženska ekipa KMN Slovenske gorice in fantje U17 v boju za naslov
državnih prvakov

Ženska članska ekipa KMN Slovenske gorice si je pred povratno tekmo, ki bo odločala o naslovu državnih prvakinj za leto 2017, priigrala v gosteh pri Celjankah 2 gola prednosti (3:5).
Povratna tekma bo to soboto (1. 4. 2017) ob 20.00 v ŠD Voličina.
Prav tako dva zadetka prednosti so si v prvi finalni tekmi državnega prvenstva do 17 let med
Meteorplastom iz Ljutomera in Slovenskimi goricami priigrali igralci Slovenskih goric, ki so
tekmo preobratov dobili z rezultatom 8:10. Povratno srečanje, ki bo dalo državnega prvaka v
tej, kategoriji bo prihodnjo soboto (8. 4. 2017) ob 19.00 v ŠD Voličina.

FUTSAL U17: Tekma med selekcijama vzhoda in zahoda pripadla vzhodu

V okviru izbora prve slovenske U17 selekcije (reprezentance) v futsalu sta se 19. marca v Benediktu pomerili selekciji vzhoda in zahoda. Boljšo pripravljenost in več nogometnega znanja
so pokazali igralci vzhoda, ki so tekmo dobili z rezultatom 5:3. Med 14 kandidatov za slovensko vrsto, ki se bo aprila pomerila na mednarodnem turnirju v Podčetrtku, so se uvrstili kar
štirje igralci Slovenskih goric, in sicer Matic Goznik, Aljaž Ruis, Rok Sužnik in vratar Mihael
Dobaja.
Dejan Kramberger

BORILNI ŠPORTI
15. Karate cup Žalec 2017

V soboto, 4. 3. 2017, je Karate klub Žalec priredil že 15. mednarodni turnir v katah in borbah za posameznike in ekipe,
ki se ga je udeležilo 46 klubov iz 3 držav (Slovenija, Hrvaška,
Italija). Tekmovanje je potekalo v športni dvorani OŠ Žalec,
opravljenih pa je bilo skupaj 452 posamičnih nastopov.
Turnirja se je udeležila tudi osemčlanska ekipa matičnega
Karate kluba Kovinar Maribor, med njimi šest članov lenarške karate sekcije: Luka Štandeker, Gal Bauman, Luka
Lenart, Luka Rola, Vid Zarič in Nino Ornik. Slednji so se
izvrstno odrezali, saj so skupaj osvojili kar 9 medalj, od tega
2 zlati, 3 srebrne in 4 bronaste.
Rezultati:1.mesto: Vid Zarič (kata ml. dečki 11 let), ekipno
kate 8–13 let (Rola, Lenart, Bauman); 2.mesto: Luka Lenart
(kata malčki 8 let), Luka Rola (borbe malčki -30 kg), Vid Zarič (borbe dečki - 35 kg); 3.mesto: Gal Bauman (kata malčki
8 let), Gal Bauman (borbe malčki -35 kg), Luka Rola (kata
malčki 8 let), Nino Ornik (borbe kadeti - 63 kg).
B. Močnik

Novi prostori za Radgonski Kickboxing
klub

V Športnem rekreacijskem centru na Tratah v Gornji Radgoni so v petek,17. marca, svečano odprli
nove prostore, v katerih je prostor za delovanje dobil
radgonski Kickboxing klub. Ustanovil ga je svetovni
prvak v kickbogsingu Dejan Vajs iz Ivanjševec ob
Ščavnici in deluje že 9 let. Kot je ob odprtju povedal župan Stanislav Rojko, je vesel, da klub s svojo
dejavnostjo zaposluje mlade, ki se tudi na tak način
družijo. V Klub je vključenih 150 članov, med njimi
so tudi člani iz področja UE Lenart.
Ludvik Kramberger Klubske prostore sta odprla župan Stani-

slav Rojko in predsednik kluba Dejan Vajs.

Enej Kramberger 2. na regijskem in 5. na državnem prvenstvu v smučarskih
skokih

V sredo, 1. 3.2017, je na Rogli potekalo šolsko regijsko tekmovanje Štajerske, Koroške in Prekmurja v smučarskih skokih z alpskimi smučmi. V kategoriji letnikov 2007 je tekmoval tudi Enej
Kramberger (OŠ Voličina), ki je med 30 tekmovalci osvojil odlično 2. mesto. Z 48 doseženimi
točkami je imel celo enak seštevek točk kot prvouvrščeni, a je odločal boljši tretji dosežek.
S tem rezultatom si je Enej priskakal uvrstitev na državno tekmovanje, ki je 9. marca 2017 v
organizaciji SSK Velenje potekalo prav tako na Rogli. Poleg skakalcev Štajerske, Koroške in Prekmurja so se na državno prvenstvo uvrstili še najboljši tekmovalci iz Ljubljanske in Gorenjske
regije. S skoki 4,25 m, 4,00 m in 3,75 m je Enej med 27 skakalci zasedel 5. mesto.
D. K.

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

HUMORESKA

Sreča

»Peter, zakaj si danes tako mrk?« je šivilja Marica pri malici povprašala rezkarja
Petra.
»Kaj ne bi bil slabe volje, če pa mi zadnje čase gre vse narobe,« je odvrnil Peter.
»Včeraj se mi je pokvaril avto, danes zjutraj
je začela puščati pipa v kopalnici, ko sem
odhajal od doma pa sem se sprl še z ženo,
tako da mi sploh ne odgovarja več na telefonske klice. Očitno me je sreča zapustila.«
»Tudi meni zadnje čase sreča obrača
hrbet. Sinu grozi popravni izpit iz kemije,
hčerka je vsa iz sebe, ker jo je zapustil fant,
sama pa sem se po čisti neumnosti sprla
z najboljšo prijateljico,« je dodala Marica.
»Vse najslabše se zgodi, če te sreča zapusti.«
»Eh, nič ne bodita žalostna, saj bo vse še
v redu,« ju je potolažil mizar Tone.
»Tone, ne govori nekaj kar v tri dni, takšna tolažba nikomur ne pomaga,« je dejal
Peter.
»Saj ne govorim kar tako, temveč imam
za to čvrste argumente,« je jezno odvrnil
Tone. »Bosta videla, da bosta kmalu zopet
srečna.«
»Kako pa ti to veš?« sta Peter in Marica
hkrati nejeverno povprašala Toneta.
»Kako ne bi vedel, saj berem časopise,«
je ponosno dejal Tone.
»Kaj, se ti je zmešalo? Ali si v časopisu
prebral, da bom jaz srečen,« se je razburil
Peter.

»No, to ravno ne, piše pa, da bomo vsi
srečni,« je pojasnil Tone.
»Kateri butelj pa je to napisal oziroma
rekel,« je vzkliknila Marica.
»Vlada,« je odvrnil Tone. »Objavila
je svojo vizijo. Po vladni viziji bomo leta
2050 v Sloveniji srečni.«
»Naj me koklja brcne. Kaj bom moral
čakati do leta 2050, da se bo žena zopet začela pogovarjati z mano in da mi bo mehanik popravil avto,« je zarobantil Peter.
»Si ti malo nor, Tone? Misliš, da bom čakala do leta 2050, da bo sin popravil oceno
iz kemije in da si bo hčerka našla novega
fanta. Danes zvečer bom mulcu tako posvetila, da bo čez tri dni znal kemijo kot
očenaš,« se je razburila Marica.
»Jaz samo pravim, da nam vlada obljublja, da bomo leta 2050 vsi srečni,« je zajecljal Tone.
»Tone, ne nasedaj predvolilnim trikom,«
je dejal Peter. »Veš, kje je še leto 2050. Takrat noben od teh politikov, ki nam obljubljajo srečo, že zdavnaj ne bo več na oblasti. Bogme, pa tudi midva bova že precej v
letih, če še sploh bova.«
»Ej, Tone, kdor verjame in čaka, da bodo
politiki poskrbeli za njegovo srečo, temu
pa res ni pomoči – nesrečen bo do svojega
zadnjega dne, pa ne zaradi politike, temveč
zaradi tega, ker mu manjka nekaj koleščkov v glavi,« je odločno dejala Marica.

Smeh je pol zdravja
Pekel in nebesa
»Mami, Franci me je zaprosil za roko.
Vendar ne vem, kako bi se odločila,« je
hčerka dejala materi.
»Kaj te bega?« jo je vprašala mama.
»Ne verjame ne v pekel in ne v nebesa.«
»Nič hudega. Mu bova že medve pokazale,
kako sta videti.«

Pri zdravniku
»Ali uživate alkohol?« je zdravnik vprašal
pacienta.
»Ne.«
»Ali kadite?«
»Kadim samo, kadar se napijem.«

Dolenjca
»Franci, povej, kdaj tebi 'špricar' najbolj
paše,« je en Dolenjec vprašal drugega.
»Takrat, ko smreke zelenijo,« je odvrnil
Franci.
»Smreke pa so vedno zelene.«
»Ja, to pa vem.«

Poročna fotografija
»Ženin in nevesta, stopita skupaj, da vaju
fotografiram,« je dejal fotograf, ko sta
mladoporočenca prišla iz poročne dvorane.
»Koliko pa bo to stalo?« je previdno
vprašal ženin.
»O tem se bova pogovorila kasneje,« je
odvrnil fotograf.
»Zakaj pa ne takoj?« je zanimalo ženina.
»Ker morate biti na fotografiji nasmejani.«

Mravljice
»Mravlje so zelo pridne živalice. Vsak
dan delajo od jutra do večera,« je otrokom
pojasnila učiteljica biologije.
»Same so krive, zakaj pa se sindikalno
ne organizirajo,« je vzkliknil eden od
učencev.

Piše: Tomaž Kšela

Pripravlja T. K.

Požar

Poveljnik poklicnih gasilcev pride počasi
v dežurno sobo in si pri avtomatu postreže
s kavo.
»Fantje, v akcijo bo treba,« reče počasi
med srkanjem kave.
Gasilci poskočijo, kot bi ustrelil iz topa.
Poveljnik pa jim reče: »Nič ne hitite,
fantje. Davčna uprava gori!«

Pri ginekologu

»Imate urejeno spolno življenje?« je
ginekolog vprašal pacientko.
»Da.«
»Kaj pa vaš mož?«
»Ne vem. O tem se ne pogovarjava.«

Dva Gorenjca

»Posodi mi sto petdeset evrov,« je en
Gorenjec dejal drugemu.
»Pri sebi jim imam samo petdeset.«
»Potem pa mi jih daj petdeset, sto pa mi jih
boš ostal dolžen.«

Nespodoben predlog

»Joj, kako si krvav po glavi. Ali te zapeljem domov?« je en Štajerec vprašal
drugega.
»Kaj si nor. Od doma sem komaj pobegnil.«

Sodoben kupec

»Kako nameravate plačati avto?« je trgovec vprašal kupca.
»Pol denarja bom dal takoj, pol pa ob
izvršbi.«

Sklanjanje

»No, Janezek, ti pa nam povej, kako
se sklanja – babica,« je učiteljica v šoli
povprašala Janezka.
»Brez pomoči zelo težko, ker jo boli križ,«
je pojasnil Janezek.

Navodilo za jutri:

v časopis vstavite po potrebi . , : , . . " , : ? . , ! ? . ,
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NE NAZADNJE

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

1. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric –
EKSRP zaprt
Na Javni poziv je do izteka roka prispelo 21 vlog za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno
s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Iz zasedanj organov LAS Ovtar Slovenskih
goric
3. seja Upravnega odbora LAS (UO LAS) je
potekala 1. marca 2017 na
Domačiji Firbas v Cogetincih. Najprej nam je mladi
gospodar Bojan predstavil
njihovo kmetijo, izdelke in
storitve, ki jih nudijo svojim obiskovalcem. Na seji
so se člani UO LAS seznanili z Javnim pozivom za
sofinanciranje iz sredstev
CLLD LAS Ovtar Slovenskih goric za leto 2017 –
sklad ESRR. Predstavljena

Najava 1. javnega poziva LAS Ovtar
Slovenskih goric – sklad ESRR
Pripravlja se 1. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad ESRR (Evropski sklad
za regionalni razvoj). Po potrditvi besedila javnega poziva s strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo bo poziv objavljen na spletni strani www.lasovtar.si in bo
odprt predvidoma mesec in pol.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 237.474,79 EUR. Upravičenih za izvajanje operacij je 18 naselij območja LAS: Benedikt, Cerkvenjak, Spodnji
Duplek, Zgornja Korena, Lenart v Slovenskih goricah, center Voličine, Sveta Ana v
Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Jurovski Dol, Šentilj v Slovenskih goricah, Sladki Vrh, Ceršak, Zgornja Velka, Vitomarci, Pesnica, Spodnji Jakobski
Dol, Pernica in Jareninski Dol.

Razvojna agencija Slovenske gorice
Ob zaključku študijskega krožka Vrt in zelišča Vas vabimo na

Bazar semen in sadik

sta bila dva predloga operacij
LAS za neposredno potrditev
na skupščini: Še več Ovtarja in
Oživitev lokalne ponudbe na
tržnicah. Kot projekt sodelovanja med LAS je bil potrjen
projekt GLAMUR, v katerem
bodo poleg LAS Ovtar partnerji še LAS Prlekija in LAS
UE Ormož na slovenski strani
in Društvo Genuss am Fluss
(Užitek ob reki) na avstrijski
strani.

KDAJ: v sredo, 12. 4. 2017
KJE: tržnica Lenart med 9. in 12. uro
INFORMACIJE: v informacijski pisarni Izobraževalnega centra na Nikovi 9, Lenart,
med 9. in 14. uro
02 720 78 88, 051 368 118
Navodila za izmenjavo:
-- izmenjujejo se vse vrste semen ne glede na starost sorte,
-- semena naj bodo zapakirana v manjše vrečice, opremljene z osnovnimi informacijami
(vrsta, sorta, leto pridelave ter napotki za pridelavo),
-- izmenjujemo popolnoma suha, zdrava in čista semena,
-- sadike morajo biti presejane v posamezne lončke ali začasne posodice.
Vljudno vabljeni!

Na 4. redni seji se je UO LAS sestal v
sredo, 22. marca 2017, v Lenartu. Člani
so razpravljali o skupnih projektih LAS
Ovtar: o Celostni prometni strategiji Slovenskih goric s poudarkom na kolesarskih poteh (akronim KOLOVTAR) ter o
projektu na področju samooskrbe – Oživitev tržnic z Ovtarjevo ponudbo, v katerem bodo partnerji RASG, d.o.o., KGZ
Maribor in Zadruga Dobrina.
Skupščina LAS Ovtar Slovenskih goric je potekala 29. 3. 2017. O glavnih poudarkih bomo poročali v prihodnji številki
Ovtarjevih novic.
M. G.

Izobraževalni center,
Alenka Špes

Velikonočni sejem
Prijazno vas vabimo k sodelovanju na tradicionalnem VELIKONOČNEM SEJMU, ki bo potekal na ploščadi na Trgu osvoboditve v
Lenartu.
Sejem, na katerem se lahko predstavite in nakupujete, bo potekal v
naslednjih terminih:
- petek, 7. 4. 2017, od 11. do 16. ure,
- sobota, 8. 4. 2017, od 9. do 13. ure,
- petek, 14. 4. 2017, od 11. do 16. ure.
Priporočamo se za udeležbo z izdelki domače in umetnostne obrti,
s kulinaričnimi dobrotami, velikonočnimi voščili, z izdelki za krasitev
velikonočnega časa in drugimi artikli, navezujočimi se na tematiko
sejma. Prisrčno vabljeni, da prestavite svojo ponudbo!
Prosimo, da stojnico rezervirate na telefonski številki 059 128 773,
051 660 865 ali na elektronskem naslovu info@lasovtar.si do torka 4. 4.
2017. Število stojnic je omejeno!
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