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IZ VSEBINE 

10 %
na vse*

* Popust velja samo v navedeni poslovalnici in se 
obračuna dne 15.06.2017 in dne 16.06.2017 na blagajni. 

Popusta ni možno kombinirati z drugimi popusti. 
Omenjen popust ne velja za darilne bone.

PONOVNA
OTVORITEV

Odpiralni čas:
od ponedeljka do sobote od 08.00-20.00

dne 15.06.2017 in 16.06.2017 
v Lenartu, 
trgovski center 
Lenapark 

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. 
Pridržujemo si pravico do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 

KiK Textilien und Non-Food d.o.o, Ruska ulica 6, 2000 Mariborwww.kik.si

Najdete nas tudi na: www.facebook.com/kik.slovenija

od ponedeljka do sobote od 08.00-20.00

POPOLNOMA 
NOV VIDEZ 
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Videnje ljudi in dogodkov

Kapitalisti bogatijo, otroci pa umirajo
V zadnjem času sta mi dala misliti zlasti 

dva pojava, ki pa nista značilna samo za Slo-
venijo. Gre za gospodarski razvoj in revšči-
no.

Svetovalec predsednika slovenske vlade 
Mira Cerarja za ekonomsko politiko in go-
spodarske zadeve je za sobotno prilogo Dela 
izjavil, da smo pod sedanjo vlado dosegli 
bistvene izboljšave na gospodarskem podro-
čju, po drugi strani pa nas je nedavno pred-
stavnik pomembne evropske organizacije 
opomnil, da nas tepe huda revščina, zaradi 
česar se je zelo čudil.

Zanimivo je, da slovenski oblastniki javno 
neradi govorijo o revščini v Sloveniji, radi pa 
se pohvalijo z gospodarskimi dosežki, ki jim 
ni mogoče oporekati, in se glede tega lahko 
primerjamo tudi z več drugimi evropskimi 
državami. Omenjeni svetovalec med drugim 
omenja, da bomo še vedno imeli eno naj-
višjih gospodarskih rasti v Evropi, povečuje 
se konkurenčnost, zmanjšuje nezaposlenost 
in povečuje zanimanje tujcev in Slovencev 
za investiranje pri nas. Na tekočem računu 
menda ustvarjamo visok presežek, povečuje 
se potrošnja. Vse pa naj bi bistveno vplivalo 
na rast bonitetnih ocen.

Zakaj torej še vedno govorimo o revščini, 
tudi pri nekaterih zaposlenih?

Dejstvo je, da je v Sloveniji, pa ne samo v 
Sloveniji, še vedno veliko ljudi, ki se rešujejo 
s pomočjo Karitas in Rdečega križa. Ob tem 
se samo sprašujem, zakaj je temu tako in po 
kakšnih kriterijih je kdo reven.

Seveda velja ob tej priložnosti zapisati, da 
kapitalisti pri nas in še bolj v razvitem svetu 
bogatijo, mnogi otroci v nerazvitem svetu pa 
umirajo tudi od lakote, ne samo zaradi vojn.

Čeprav, na primer, sedanji papež Franči-
šek vedno znova opozarja na krivice, ki se 
dogajajo po svetu, se stvari ne premaknejo 
na bolje. Kam vodi še vedno množično pre-
seljevanje beguncev v Evropo? Je to rešitev 
za svet? Ni.

Zlasti gospodarsko najbolj razvite države 

in kapitalisti, ki premorejo veliko večino sve-
tovnega bogastva, bi morali bolj resno in na-
črtno pomagati nerazvitim državam, da bi se 
lahko hitreje gospodarsko razvijale in s tem 
ustvarile pogoje tudi za zaposlitev svojega 
prebivalstva, ne pa da nekatere vidijo rešitev 
samo v selitvi v razvitejše države.

Morda potrebujemo znova Maršallov plan 
za ves svet, ki je po končani 2. svetovni voj-
ni v marsičem uničeno Nemčijo postavil na 
noge, da je danes najbolj gospodarsko razvi-
ta evropska država. Združeni narodi se tru-
dijo, da ne umre še več otrok zaradi lakote, 
Evropska unija pa bolj z besedami kot deja-
nji ''rešuje'' predvsem Evropo, s katero sko-
rajda ni več kaj početi.

Medtem ko se je ena od najbolj gospo-
darsko razvitih držav, Anglija, odločila za 
izstop iz Evropske unije, pa vabimo medse 
predvsem revne države. Tako si težko pred-
stavljam, od kod sredstva za razvoj najmanj 
razvitih v Evropi, kaj šele za pomoč manj 
razvitemu svetu.

Medli politiki Evropske unije sestankujejo 
in iščejo ''domnevne'' rešitve, namesto da bi 
ustanovili svetovni razvojni sklad, v katerega 
naj bi denar prispevale najbolj razvite države 
in bogati ljudje iz vsega sveta, od katerih ne-
kateri sicer podarjajo znatna sredstva za so-
cialno pomoč, ki pa ne more rešiti svetovnih 
gospodarskih in socialnih problemov, tega 
tudi ne morejo narediti humanitarne orga-
nizacije.

Potrebujemo sistemsko dolgoročno in 
učinkovito rešitev, množična selitev iz nera-
zvitega sveta v razvite države ne more nado-
mestiti svetovnega sporazuma o pomoči ne-
razvitim državam, da bodo lahko predvsem 
same poskrbele za svoje ljudi. Seveda pa je 
jasno, da bo do migracij v razumnem obsegu 
vedno prihajalo in da je treba dobronamer-
ne prišleke solidarno in človeško obravnavati 
enako, kot države obravnavajo ''svoje'' drža-
vljane.

Tone Štefanec

Poslanski kotiček

Proti birokraciji in birokratski miselnosti
Spoštovani bralci Ovtarjevih novic.
Po izredni seji DZ na zahtevo SDS na 

temo Dovolj je dušenja državljanov, gospo-
darstvenikov in kmetov!

Danes bom govoril o birokraciji in o bi-
rokratski miselnosti. V mesecu aprilu smo 
presegli »magično« mejo več kot 20.000 
zakonov in podzakonskih aktov, kar je gle-
de na velikost države nesprejemljivo. V 
Sloveniji imamo po mojem globokem pre-
pričanju bistveno preveč birokracije, ta duši 
tudi poslovno okolje in negativno vpliva na 
konkurenčnost. Na preveč administrativnih 
bremen opozarjajo tako državljani, gospo-
darstveniki, kmetje in investitorji, zato smo 
se v SDS odločili, da skupaj z njimi pripravi-
mo nabor ukrepov, s katerimi bi ta bremena 
zmanjšali. Številne birokratske ovire in re-
šitve zanje ste podali tudi bralci Ovtarjevih 
novic, za kar sem vam zelo hvaležen.

Ukrepov oz. priporočil na izredni seji 
aprila je bilo 77, nanašajo pa se na več po-
dročij, med drugim tudi na gospodarstvo, 
kmetijstvo in javno upravo. Tema je bila 
širša, pa čeprav beležimo gospodarsko rast, 
slika še zdaleč ni tako dobra, kot bi si želeli.

V Sloveniji nismo ukrepali pravočasno, v 
obdobju krize ni bilo nobene konkretne re-
forme, posledično vedno bolj zaostajamo za 
našimi konkurenčnimi partnericami.

Administrativne ovire se z vsakim spreje-
tim zakonom še povečujejo, zaradi tega zao-
stajamo v gospodarskem napredku in blagi-
nji, ki bi jo lahko doživeli državljani.

Učinkovitost birokratskega sistema lahko 
ponazorimo na primeru lani sprejetega in-
terventnega zakona zaradi pozebe, saj kme-
tje še vedno čakajo, da bodo morda v maju 
končno dobili izplačanih tistih obljubljenih 
3,5 milijona evrov. Eno leto je trajalo, da se je 
celotno kolesje premaknilo – toliko o hitro-
sti, kakovosti in kvantiteti našega birokrat-
skega sistema. 

V SDS smo prepričani, da lahko višje 
plače v javnem sektorju ter višje prilive v 
pokojninsko in zdravstveno blagajno omo-
goči zgolj gospodarstvo. In zato je potrebno 
gospodarstvo v Sloveniji razbremeniti. Prvi 
ukrep je ukinitev davčnih blagajn. V SDS 
smo prepričani, da davčne blagajne niso na-
redile tistega, kar je vlada Mira Cerarja ves 
čas poudarjala, in sicer da bodo davčne bla-
gajne prinesle višje prilive v proračun. Gre za 
nesorazmeren ukrep, ki duši gospodarstvo.

Drugi ukrep je pavšalna obdavčitev, s ka-
tero bi razbremenili mikro, mala in srednja 
podjetja in jih s tem naredili konkurenčnej-
ša. Predlagamo tudi poenostavitev prostor-
ske zakonodaje, tukaj imam v mislih ume-
ščanje v prostor, saj so postopki predolgi in 
prezapleteni.

Četrti ukrep je ustrezna trošarinska poli-
tika. Potrebno je narediti takšno trošarinsko 
politiko, ki bo konkurenčna, ne pa da je v 
Avstriji cena litra nafte ali plina bistveno niž-
ja kot v Sloveniji. 

Peti ukrep pa je prožna delovna zakono-
daja, ki bo omogočala hitrejšo in učinkovito 
zaposlitev, denimo na področju sezonskih 
del.

Od 20.000 sprejetih predpisov je 42 za-
konov in 4040 podzakonskih aktov, pravil-
nikov, uredb, ki se dotikajo samo področja 
kmetijstva. Ni bil vstop v EU tisti, ki je botro-
val dvigu zakonskih aktov, ampak tudi politi-
ka mag. Dejana Židana v zadnjih šestih letih, 
ko je kot minister za kmetijstvo in predse-
dnik odbora za kmetijstvo silovito povečal 
število uredb in pravilnikov. Nemogoče, da 
kmetje poznajo vseh teh 4000 podzakonskih 
aktov, kaj šele, da bi sledili spremembam, ki 
se jim dogajajo.

V zadnjih šestih tednih so naši člani Stro-
kovnega sveta in foruma SDS za kmetijstvo 
in podeželje imeli skoraj 10 okroglih miz, 
kjer so ljudje povedali konkretne predloge 
ter dali tudi opozorila na konkretne biro-
kratske nesmisle, s katerimi se soočajo in ki 
si jih izmišljujejo uradniki na ministrstvu za 
kmetijstvo, ki namesto da bi kmetom služili, 
jih s takšnimi ali drugačnimi odločitvami v 
obliki pravilnikov in uredb kaznujejo za nji-
hovo resno delo.

Če želimo, da bo slovensko kmetijstvo 
postalo bolj privlačno, moramo obvezno: 
zmanjšati in poenotiti evidence na področju 
kmetijstva, ukiniti davčne blagajne, vredno-
tnice, prevoznice, spremeniti trošarinsko 
politiko, ki posebej močno posega na podro-
čje kmetijstva, sadjarstva in vinogradništva. 
Imamo komplicirane razpise, pa ne zaradi 
evropskih uradnikov, ampak slovenski ura-
dniki nastavljajo nove in nove ovire, tako da 
se dve tretjini kmetov sploh nista zmožni 
prijaviti na razpise, veliko slovenskih kmetov 
pa se skorajda ne odloča več niti za razpise za 
subvencije. Na ta način trpi tudi kmetijstvo 
Slovenskih goric, z nesmiselno birokratsko 
miselnostjo se uničuje predvsem majhne 
kmetije ter odvrača morebitne prevzemnike 
kmetij.

Vsa naša priporočila so na aprilski seji ko-
alicijske stranke gladko zavrnile!

Vabim Vas, da mi v zvezi z vašimi vsakda-
njimi problemi posredujete vprašanje, ki bi 
ga želeli nasloviti na vlado, ministra ali ge-
neralnega sekretarja vlade. Poskrbel bom, da 
bo poslansko vprašanje naslovljeno na pri-
stojno institucijo in da boste odgovor, ki mi 
bo posredovan s strani vlade ali ministrstva, 
tudi prejeli.

V svojem poslanskem delu ne bom po-
puščal in bom skušal vaše številne predlo-
ge udejanjiti skozi moje aktivno delo v DZ. 
Prepričan sem, da lahko skupaj premagamo 
številne ovire in naredimo življenje lepše, še 
posebej v okolju, ki ga predstavljajo Sloven-
ske gorice in podeželje.

Srečno, dragi rojaki! Pišete mi lahko na 
naslov: franc.breznik@dz-rs.si

Vaš poslanec DZ Franc Breznik

Najnižja starostna pokojnina za polno 
pokojninsko dobo 500 evrov

Poslanci v državnem zboru so soglasno 
sprejeli novelo zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, po kate-

ri bodo vsi upokojenci, ki so kadarkoli delali 
polno pokojninsko dobo, prejemali najmanj 
500 evrov starostne pokojnine mesečno. Sta-
rostno pokojnino v višini najmanj 500 evrov 
bodo imeli tudi tisti, ki so jim zaradi nizkih 
plač po splošnih pravilih v preteklosti odmeri-
li nižjo starostno pokojnino. Pogoj pa je, da so 
delali polno pokojninsko dobo, ki je veljala na 
dan njihove upokojitve.

Novela zakona po besedah ministrice za 
delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti Anje Kopač Mrak predstavlja pomem-
ben korak k zmanjšanju tveganja revščine 
med starejšimi. Novelo zakona so na ministr-
stvu pripravili v sodelovanju z Zvezo društev 
upokojencev Slovenije (ZDUS) in Sindikatom 
upokojencev Slovenije (SUS).

S sprejemom novele zakona poslanci niso 
posegli v temeljna načela pokojninskega in in-
validskega zavarovanja. Pokojninski sistem v 
Republiki Sloveniji še vedno temelji na načelu 
vzajemnosti, solidarnosti in na načelu plačila 
prispevkov. Njegova dolgoročna vzdržnost je 
odvisna tako od višine vplačanih prispevkov 
kot tudi od proračunskih sredstev. Na obe 
prihodkovni postavki pokojninske blagajne v 
veliki meri vplivata gospodarski cikel in stanje 
javnih financ. 

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije bo najnižjo 
starostno pokojnino v višini 500 evrov poslej 
prejemalo skupaj 45.291 upokojenk in upoko-
jencev, ki so doslej prejemali nižjo pokojnino, 
čeprav so delali polno pokojninsko dobo. Med 
njimi je 29.722 upokojenk. Ravno samske 
upokojenke, ki prejemajo najnižje pokojnine, 
pa so bile doslej najbolj ogrožene, kar se tiče 
revščine.

T. K.

Letos dodatek za vse upokojence

Vlada je že sprejela predlog sprememb 
zakona o izvrševanju proračuna za 
leti 2017 in 2018. Če bodo predlagane 

spremembe sprejeli tudi poslanci v državnem 
zboru, bodo letos dodatek za upokojence (po 
domače mu upokojenci pravijo regres) ponov-
no prejeli vsi upokojenci. Najvišji letni doda-
tek za upokojence bo znašal 400 evrov, najnižji 
pa 90 evrov. 

Po več letih naj bi tako letos letni dodatek 
oziroma regres ponovno prejeli vsi upokojen-
ci. Tisti, ki imajo pokojnine nad 760 evrov, 
bodo predvidoma dobili najnižji dodatek v 

višini 90 evrov. Najvišji dodatek v višini 400 
evrov pa bodo prejeli upokojenci, ki imajo 
pokojnino nižjo od 430 evrov. Upokojenci s 
pokojnino od 430,01 evra do 530 evrov bodo 
dobili 260 evrov dodatka. Upokojenci s pokoj-
nino od 530,01 evra do 630 evrov bodo dobili 
200 evrov dodatka. Upokojenci s pokojnino 
od 630,01 evra do 760 evrov pa bodo dobili 
150 evrov dodatka. 

Za dodatke bodo potrebovali okoli 127 mi-
lijonov evrov.

T. K.

Pomoč za mlade prevzemnike kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano bo pomagalo mladim, 
ki želijo prevzeti kmetije. Konec 

aprila je namreč objavilo javni razpis za dode-
litev sredstev iz naslova »Pomoči za zagon de-
javnosti za mlade kmete za leto 2017«. Za po-
moč mladim prevzemnikom kmetij je na voljo 
okoli 14 milijonov evrov (od tega 11.520.000 
evrov za pomoč mladim kmetom, ki se bodo 
na prevzetih kmetijah zaposlili ali bodo poslo-
vali kot samostojni podjetniki ali edini ustano-
vitelji gospodarske družbe, ter 2.480.000 evrov 
za prevzemnike kmetij, ki niso zaposleni na 
prevzeti kmetiji niti tega ne načrtujejo). 

Na kmetijskem ministrstvu računajo, da 
bodo s temi sredstvi lahko pomagali okoli 400 
mladim prevzemnikom kmetij, ki bodo po be-
sedah kmetijskega ministra Dejana Židana v 
naše kmetijstvo prinesli nova znanja, energijo 
in ideje.

Z javnim razpisom ministrstvo podpira 
mlade prevzemnike kmetij v njihovih priza-
devanjih, da vzpostavijo in posodobijo kme-
tijsko gospodarstvo ter razvijejo kmetijsko 
dejavnost. Cilja razpisa pa sta dva – z njim 
želi ministrstvo izboljšati starostno strukturo 
nosilcev kmetij ter izboljšati konkurenčnost 
kmetijskih gospodarstev.

Na javni razpis se lahko prijavijo mladi 
kmetje, ki so na dan oddaje vloge stari od 18 
do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno 
znanje in usposobljenost ter prvič vzposta-
vljajo kmetijsko gospodarstvo in sicer kot: 
mladi kmetje, ki so edini nosilci kmetijskega 
gospodarstva; samostojni podjetniki posame-
zniki, ki so kot mladi kmetje nosilci kmetij-
skega gospodarstva; kot ustanovitelji družbe z 
enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega 
gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini 
družbenik ter poslovodja. 

T. K.
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4. delovno srečanje projektnih partnerjev

Tokrat je delovno srečanje vseh devetih 
projektnih partnerjev v čezmejnem projektu 
FLAGSHIP PRODUCTS potekalo v Sloven-
skih goricah in sicer na Domačiji Firbas v Co-
getincih. 

Pregledali smo dosedanje 
delo v projektu, ki je sofinan-
ciran s strani Evropske unije, 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, programa so-
delovanja Interreg V-A Slo-
venija–Avstrija 2014–2020. 
Cilj projekta je ustvariti nova 
partnerstva in turistične pro-
dukte ter skupno mreženje 
na področjih razvoja, marke-
tinga in distribucije tipičnih 
produktov obmejne regije.

Poudarek je na vodilnih produktih na ob-
močju Podravja in Pomurja: med, kruh, mle-
ko, jabolka, buče in termalna/mineralna voda. 
Izvedene so bile delavnice za generiranje idej 
o novih oblikah in možnostih za medsebojno 
sodelovanje, razvoj in trženje vodilnih pro-

duktov mleko, med in kruh v Zgornji Kungoti 
ter za buče in jabolka v Murski Soboti. Posebej 
je bila izvedena delavnica s ponudniki termal-
ne in mineralne vode v Radencih. Poleg de-
lavnic so potekali tudi individualni sestanki z 
zainteresiranimi ponudniki, za katere je vklju-
čevanje v aktivnosti projekta brezplačno. Z 
vključenimi ponudniki (kmetje, proizvajalci, 
gostinci, hotelirji, terme …) želimo vzposta-
viti pilotni primer tržnega povezovanja in ko-
municiranja pri promociji in trženju vodilnih 
produktov. 

Projektna sodelavka Miloj-
ka Fekonja (RASG, d. o. o.) 
je na simpoziju v Moravskih 
Toplicah aktivno sodelovala 
s prispevkom o trajnostni lo-
kalni preskrbi hotelov in dru-
gih organizacij, predstavljen 
je bil primer dobre prakse tr-
ženja in povezovanja Zadruge 
Dobrina.

Vse bralce Ovtarjevih 
novic prijazno vabimo na 
sejem KOS na Poleno pri 
Lenartu, kjer bodo ponu-
dniki predstavljali in tržili 

vodilne produkte. V sodelovanju z Radiom 
Slovenske gorice bo v soboto, 27. 5. 2017, ob 
14. uri izvedena posebna sejemska oddaja s 
predstavitvijo čezmejnega projekta Flagship 
Products.

Milena Grabušnik

Predstavljamo se:  

Zavod Zmoremo, Šentilj v Slov. goricah

ŠENT – slovensko združenje  za duševno 
zdravje –  je ustanovitelj Zavoda  ZMO-
REMO, ki ima sedež v Šentilju. 

Naše poslanstvo je invalidnim osebam, ki 
dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovni 
rezultatov  in jim je na trgu dela težko  najti in/
oz ohraniti zaposlitev, omogočiti delovno ak-
tivno življenje na zaščitenih delovnih mestih 
v prijetni delovni klimi, ohraniti in razvijati 
nove prilagojene spretnosti in veščine ter za-
gotavljati njihovo socialno in ekonomsko ne-
odvisnost, kar po raziskavah sodeč  pozitivno 
vpliva na njihovo psihološko blagostanje.  V 
procesu ustanavljanja  nam je Občina Šentilj 
izkazala pripravljenost za  sodelovanje.

Pod nadzorom  Univerzitetnih rehabilitacij-
skih  inštitutov  Soče  in Ozare in z našim men-
torstvom  imamo  trenutno na usposabljanju  

tri  rehabilitante, domačine, ki predano 
in vestno opravljajo svoje delo,  kmalu pa 
bomo  v svojo sredino sprejeli  še tri nove 
sodelavce. 

Zavod Zmoremo  smo ustanovili zato, 
da bi v domačem okolju zagotovili  ta-
kšno delo invalidom, ki ga poznajo in 
zmorejo. Naš program zajema urejanje in 
vzdrževanje zelenih  površin, naša vizija 
v prihodnje  je postati prepoznavni tudi v 
sosednjih lokalnih okoljih, kjer bi s sku-
pnim načrtovanjem  s predstavniki občin  
takšnim invalidnim osebam  omogočali 
vnovično vključevanje v družbeno in de-
lovno okolje  ter tako prispevali k njihovi 
boljši opremljenosti za samostojno in ka-

kovostno življenje. 
Z odprtimi rokami in s srcem  se bomo 

trudili združiti dobro s koristnim. Naš cilj ni 
ustvarjati dobička, ampak  ustvariti  homoge-
no ekipo, orientirano v ustvarjanje in ohra-
njanje konstruktivnih medosebnih odnosov, 
ki predstavljajo osnovni temelj za doseganje 
uspehov v vsakem delovnem in življenjskem 
okolju. 

Zavod Zmoremo, Slavica Klemenčič,  
direktorica
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Slovenskogoriški forum o strategiji dolgožive 
družbe

Slovenskogoriški forum, ki ga vodi To-
maž Kšela, je konec aprila obravnaval 
»Strategijo dolgožive družbe« v Sloveni-

ji, ki jo je pripravila in dala v javno razpra-

vo posebna delovna skupina slovenske vlade 
pod vodstvom državne sekretarke v kabinetu 
predsednika vlade Marije Pukl.

Delovno srečanje

Prijazno so nas gostili na Domačiji Firbas

Razlog za pripravo Strategije dolgožive druž-
be tiči v tem, da se pričakovano trajanje življe-
nja ljudi v naši državi podaljšuje, kar je zelo 
vesela novica. Seveda pa bo spremenjeni staro-
stni strukturi prebivalstva v Sloveniji potrebno 
prilagoditi vse družbene podsisteme od šolstva 
in zdravstva do pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja ter zavarovanja za dolgotrajno 
oskrbo.

Podatki Urada Republike Slovenije za ma-
kroekonomske analize in razvoj (UMAR) kaže-
jo, da se pri nas v zadnjih letih hitro povečuje 
število starejših od 65 let, saj se je začela starati 
in upokojevati tako imenovana »baby boom« 
generacija, rojena v prvem desetletju po drugi 
svetovni vojni, ko se je med ljudi ponovno vrnil 
optimizem (pogojen z gospodarsko rastjo), po-
treben za rojevanje otrok.

Tako je bilo v naši državi leta 2006 okoli 
410.000 mladih do 19 let, 1.300.000 starih od 
20 do 64 let in 310.000 starejših od 65 let. Lani 
je bilo samo še 400.000 mladih do 19 let, šte-
vilo starih od 20 do 64 let je ostalo 1.300.000, 
starejših od 65 let pa je bilo 380 tisoč oziroma 
70 tisoč več kot pred desetletjem. Leta 2026 pa 
bo pri nas mladih do 19 let še vedno 400.000, 
starih od 20 do 64 let bo 1.150.000, starejših od 
65 let pa bo že 490.000 oziroma 180.000 več kot 
leta 2006. Do leta 2060 naj bi se število mladih 
zmanjšalo za 20 odstotkov, število starejših od 
65 let pa povečalo za 40 odstotkov. Vendar bo 
Slovenija imela takšno število prebivalcev samo, 
če bo odprta za migracije. Če priseljevanja ne 
bo dovolj, se bo število delovno sposobnega 
prebivalstva v naslednjih desetletjih dramatič-
no zmanjšalo.

Ker so demografske spremembe v Sloveniji 
dejstvo, moramo prilagoditi obstoječe siste-
me in ureditve ter tako izkoristiti potenciale 
spremenjene starostne strukture prebivalstva. 
Ustvariti moramo možnosti in priložnosti za 
kakovostno življenje vseh generacij in za do-
stojno staranje. Zato so potrebne prilagoditve 
na številnih področjih: na trgu dela, na podro-
čju izobraževanja in usposabljanja, pri ureditvi 
sistemov socialne zaščite, pri urejanju bivalnega 
in delovnega okolja ter na področju civilne in 
politične participacije.

Strategija dolgožive družbe je oblikovana na 
konceptu aktivnega staranja, ki poudarja aktiv-
nost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdo-
bjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sode-
lovanje ter solidarnost.

Posledice omenjenih demografskih gibanj 
je mogoče občutiti tudi v osrednjih Slovenskih 
goricah. Po besedah župana občine Cerkve-
njak Marjana Žmavca je v tej občini z nekaj več 

kot dva tisoč prebivalci že preko 300 občank 
in občanov starejših od 69 let. Zato na občini 
že proučujejo možnosti za izgradnjo doma za 
starostnike. Za izgradnjo in ureditev medge-
neracijskega parka, v katerem bo tudi dnevni 
center za starejše, pa so se že odločili. Sicer pa 
so v občini Cerkvenjak demografska gibanja v 
zadnjem času bolj ugodna, saj se število prebi-
valcev ponovno povečuje, kar kaže, da na obči-
ni sprejemajo pravilne ukrepe. 

Ravnatelj osnovne šole Cerkvenjak–Vito-
marci mag. Mirko Žmavc pa je demografska gi-
banja v osrednjih Slovenskih goricah ilustriral 
s podatkom, da je cerkvenjaško osnovno šolo 
leta 1901 obiskovalo 466 otrok, tik pred drugo 
svetovno vojno 499, danes pa jo obiskuje 175 
otrok. Res je, da je danes v višje in visokošol-
sko šolanje vključenih 79,6 odstotka mladih, žal 
pa se je raven znanja, ki ga pridobijo, v zadnjih 
letih znižala. Problem je tudi, da mladih ne 
znamo ustrezno motivirati za delo, zato mladi 
strokovnjaki praviloma v tujini dosegajo boljše 
rezultate kot doma. Nekdanji osnovnošolski 
ravnatelj Milan Nekrep je opozoril, da postaja 
v sedanjem neoliberalnem svetu življenje čeda-
lje bolj stresno, kar vpliva na zdravje in delovno 
zmožnost ljudi. Število starostnikov se pove-
čuje, s tem pa tudi problemi, ki jih to prinaša 
– od velikega števila dementnih, ki potrebuje-
jo pomoč, do preobremenjenosti pokojninske 
blagajne, zaradi česar so najnižje pokojnine že 
pod mejo revščine. Nekrep je pozdravil pri-
pravo Strategije dolgožive družbe, hkrati pa je 
opozoril, da pri nas skoraj nobene strategije po 
sprejemu ne uresničimo. 

Zdravnik Franc Antolič je menil, da bi mo-
rali za nadaljnje podaljševanje življenjske dobe, 
kar sodi med civilizacijske dosežke, izboljšati 
razmere v zdravstvu. Za to pa ne potrebujemo 
nobene reforme, temveč moramo uvesti samo 
red in spoštovati že sprejete predpise.

Člani Slovenskogoriškega foruma so se stri-
njali, da je demografska politika za tako maj-
hen narod, kot je slovenski, usodnega pomena. 
Zato se bodo aktivno vključili v javno razpravo 
o strategiji dolgožive družbe v svojih okoljih in 
jo poskušali s svojimi pripombami in dopolnili 
še dograditi. Hkrati pa so opozorili, da bo treba 
po sprejemu v državnem zboru strategijo dol-
gožive družbe tudi uresničiti v praksi, da ne bi 
ostala samo mrtva črka na papirju, kakor se je 
to pri nas zgodilo že z mnogimi strategijami ra-
zvoja. Zato bo treba zavest o tem, da postajamo 
dolgoživa družba, okrepiti na vseh ravneh orga-
niziranja družbe, od lokalne skupnosti do vseh 
organov, zbornic in organizacij na ravni države.

T. K., E. P.
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svetu zavoda, svetu staršev in lokalni skupno-
sti, rok za oblikovanje mnenj v pristojnih orga-
nih pa je že potekel. 

Razpis je vzburkal domačo javnost. Ob-
činski svetniki so 10. maja o kandidaturah 
po predlogu komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (ta ni bil soglasen) raz-
pravljali zelo resno, niso pa se izrekali o neka-
terih domnevnih v delih javnosti prisotnih in 
v nekaterih medijih zapisanih nepravilnostih 

in slabostih dosedanjega vodenja šole, ker je 
zanje po večinskem mnenju svetnikov prema-
lo verodostojnih dokazov. 

Benediški občinski svet je na koncu večin-
sko podprl kandidaturo sedanjega ravnatelja. 
V razpravi je bila opazna dvopolnost stališč, 
saj je bil sicer manjšinske podpore deležen še 
eden od preostalih treh kandidatov. V Svetu 
zavoda OŠ Benedikt je bil 18. maja izid tajnega 
glasovanja obrnjen. Večinsko podporo je dobil 

kandidat Aljoša Bradač, 
manjšinsko pa sedanji 
ravnatelj Milan Gabrovec. 

Svet zavoda bo lahko 
izdal sklep o imenovanju 
novega ravnatelja po pri-
dobitvi mnenja ministra 
za izobraževanje, znanost 
in šport, ki naj bi ga le-ta 
posredoval v 30 dneh. 

Mandat novega rav-
natelja naj bi se pričel 1. 
oktobra. Če minister ne 
bo podprl izbranega kan-
didata, bo začasno ime-
novan vršilec dolžnosti 
ravnatelja.

Edvard Pukšič

Občina Benedikt

Občina pomaga reševati tudi socialne 
probleme

Podobno kot v drugih občinah v osre-
dnjih Slovenskih goricah tudi v občini 
Benedikt posebno skrb posvečajo reše-

vanju socialnih problemov, ki tarejo občanke 
in občane.

Tako so denimo lani iz proračuna občine 
Benedikt namenili za sofinanciranje humani-
tarno-socialnih programov in projektov, ki jih 
izvajajo organizacije civilne družbe, nekaj več 
kot 2.400 evrov. Na razpisu so omenjena sred-
stva glede na njihov program in projekte raz-
delili devetim humanitarnim organizacijam 
in društvom, ki so se prijavila na javni razpis. 
Tako je občina Benedikt lani iz proračuna so-
financirala humanitarne in socialne programe 
Zveze društev upokojencev Slov. gor., Sožitja 
Lenart, Medobčinskega društva invalidov 

Lenart, Društva upokojencev Benedikt, Dru-
štva diabetikov Lenart, Društva paraplegikov 
Podravja, Društva rejnic Lenart, Varstveno 
delovni center POLŽ Maribor in Klub krvo-
dajalcev Benedikt.

Občina Benedikt, ki sodi med občine z v 
povprečju najmlajšim prebivalstvom v Slove-
niji, dodeljuje vsem staršem enkratno denar-
no pomoč za novorojence. Ob rojstvu prvega 
otroka v družini prejmejo starši 135 evrov, ob 
rojstvu drugega 150 evrov, ob rojstvu tretjega 
175 evrov, ob rojstvu četrtega 215 evrov, ob 
rojstvu petega 265 evrov in ob rojstvu šestega 
in vsakega naslednjega otroka v družini 305 
evrov. Lani se je v občini Benedikt rodilo 28 
otrok. Glede na to, da vloge za enkratno po-
moč za novorojence vsi starši v lanskem letu 
še niso poslali, je občina lani staršem za 13 pr-
vorojencev, 10 drugorojencev, tri tretjerojence 
in enega četrtorojenca izplačala skupno 3.995 
evrov denarnih pomoči.

Po določilih zakona o socialnem varstvu 
so občine dolžne za svoje občane doplačevati 
tudi institucionalno varstvo osebam, ki same 
tega ne zmorejo ali pa tega ne zmorejo njihovi 
svojci. V glavnem gre pri tem za samske ose-
be, ki so potrebne pomoči, pa nimajo svojcev. 
Vse več, ki jih potrebuje tovrstno pomoč, pa 
je tudi starejših občank in občanov z nizkimi 
pokojninami, ki jim njihovi najbližji zaradi 
svojega slabega gmotnega položaja ne more-
jo pomagati. Odločbe o tem, komu so občine 
dolžne doplačevati institucionalno varstvo, iz-
dajajo centri za socialno delo. Občine te odloč-
be samo dobijo in jih morajo izvršiti. Lani je 
občina Benedikt doplačevala institucionalno 
varstvo devetim osebam – petim v domu sta-
rostnikov v Lenartu, eni v domu v Lokavcih, 
eni v zavodu v Dornavi in dvema v zavodu v 
Hrastovcu. Za to je občina iz proračuna name-
nila nekaj več kot 63.200 evrov. Res pa je, da 
se lahko občina omenjenim osebam pod na-
tančno določenimi pogoji vpiše na nepremič-
no premoženje, če ga seveda imajo. Vendar 
pa mnogi premoženja nimajo, zato občina ne 
more računati na povračilo sredstev.

Po zakonu o socialnem varstvu so občine 

dolžne občankam in občanom v okviru jav-
ne službe zagotoviti tudi socialno varstvene 
storitve pomoči družini na domu. Ta pomoč 
pripada občanom, ki so starejši od 65 let ali pa 
so invalidi ter ne morejo več v celoti sami po-
skrbeti zase. Z nudenjem socialno varstvenih 
storitev na domu občine občanom pomagajo, 
da jim ni treba iti v dom za ostarele ali kakšen 
drug zavod. Lani je občina Benedikt za sofi-
nanciranje pomoči na domu porabila nekaj 
več kot 4.000 evrov.

Po zakonu o socialnem varstvu pripada pol-
noletnim občankam in občanom s težko mo-
tnjo v duševnem razvoju ter gibalno oviranim 
osebam družinski pomočnik. Odločbo o tem, 
da posameznik zares potrebuje družinskega 
pomočnika, izda pristojni center za socialno 

delo, sofinancira pa ga ob-
čina iz proračuna. V občini 
Benedikt so lani za te potrebe 
namenili preko 10.000 evrov.

Nekateri občani se znaj-
dejo v položaju, ko krajši ali 
daljši čas nimajo dohodkov 
in si ne morejo sami pla-
čevati premije za obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Po 
zakonu o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zava-
rovanju je takšnim osebam 
brez dohodkov dolžna plače-
vati obvezno zdravstveno za-
varovanje občina, kjer imajo 
stalno prebivališče. Občina 
Benedikt je lani plačevala 

obvezno zdravstveno zavarovanje 53 osebam, 
prispevek za vsakega pa je znašal 30,81 evra 
mesečno. Poleg tega je plačevala občina tudi 
prispevke za tri otroke, mlajše od 18 let, ki se 
šolajo in zdravstveno niso zavarovani kot dru-
žinski člani. Prispevek za vsakega od njih je 
mesečno znašal 47,13 evra.

Poleg tega občina v skladu z zakonom zna-
tna sredstva nameni tudi za subvencioniranje 
stroškov varstva otrok v vrtcih ter za subvenci-
oniranje neprofitnih najemnin.

Na socialne razmere v državi in v posame-
znih občinah vplivajo številni dejavniki, še 
najbolj pa razmere v gospodarstvu in v kmetij-
stvu. Občine neposrednega vpliva na socialne 
razmere nimajo, svojim občanom lahko samo 
lajšajo socialno stisko, če se v njej znajdejo. 

Kot pravi župan občine Benedikt Milan 
Gumzar, občine nimajo vpliva niti na odloči-
tve oziroma odločbe centrov za socialno delo, 
samo uresničiti jih morajo. Marsikdo meni, 
da občine lahko vplivajo na centre za socialno 
delo, vendar to ni mogoče, saj morajo centri 
za socialno delo delati po črki zakona, ki na-
tanko določa, kdo, v kakšnih okoliščinah in 
do kakšne socialne pomoči je upravičen. Za-
radi varstva osebnih podatkov občinski funk-
cionarji in uslužbenci v občinskih upravah 
nimajo niti vpogleda v podatke o socialnem 
statusu posameznikov in družin. Zato socialne 
razmere v občini poznajo samo preko odločb 
centrov za socialno delo in iz informacij, ki jim 
jih zaupajo prizadeti občani sami.

Po Gumzarjevih besedah občina Benedikt 
dobro in korektno sodeluje s centrom za so-
cialno delo. Pri tem sodelovanju ne prihaja do 
nobenih problemov.

Sicer pa se na območju občine Benedikt 
socialne razmere v zadnjih letih po besedah 
župana ne poslabšujejo, pa tudi izboljšujejo se 
ne, tako da so že nekaj let približno enake. Go-
spodarska rast in zmanjševanje števila brez-
poselnih v celotni državi pa tudi v osrednje 
Slovenske gorice prinaša upanje, da se bodo 
socialne razmere postopno vendarle začele 
izboljševati. 

T. K.

Izbor ravnatelja Osnovne šole Benedikt

Na razpis za ravnatelja Osnovne šole 
Benedikt, sedanjemu ravnatelju Mi-
lanu Gabrovcu poteče mandat 30. 

septembra, so prispele štiri popolne vloge: Mi-
lan Gabrovec, Aljoša Bradač, Vera Granfol  in 
Franc Pukšič. Kandidati so se lahko predstavili 

Občina Cerkvenjak

Opazno izboljšanje varnostnih razmer

V občini Cerkvenjak so se varnostne raz-
mere v preteklem letu glede na leto po-
prej opazno izboljšale, boljša pa je bila 

tudi raziskanost kaznivih dejanj. To izhaja iz 
pregleda varnostne situacije na območju obči-
ne Cerkvenjak v letu 2016, ki so ga na aprilski 
seji obravnavali člani občinskega sveta občine 
Cerkvenjak. Pregled varnostne situacije je pri-
pravil policist SR I Danilo Juršnik, podpisal 
pa ga je komandir Policijske postaje v Lenartu 
višji policijski inšpektor III Srečko Artenjak.

Policisti so na območju občine Cerkvenjak 
lani obravnavali 17 kaznivih dejanj, kar je 13 
manj kot leta 2015, ko so jih obravnavali 30. 
Preiskanost kaznivih dejanj je bila lani 52,9 
odstotna, predlani pa 20 odstotna. 

Večina kaznivih dejanj, ki so jih policisti 
lani obravnavali na območju občine Cerkve-
njak, sodi v skupino kaznivih dejanj splošne 
kriminalitete. Prevladovala so kazniva dejanja 
zoper premoženje, ki jih je bilo 8, leta 2015 
pa jih je bilo 26. Med kaznivimi dejanju zo-
per premoženje so policisti lani obravnavali 4 
poškodovanja tuje stvari, dve tatvini in samo 
eno veliko tatvino. Poleg tega so policisti lani 
v občini Cerkvenjak obravnavali eno kaznivo 
dejanje zoper življenje in telo, predlani pa dve. 
Na območju občine Cerkvenjak pa se je pove-
čalo število kaznivih dejanj nasilja v družini. 
Predlani policisti niso obravnavali nobenega 
takšnega primera, lani pa tri. Ob tem pa poli-
cisti ugotavljajo, da si marsikatera žrtev ne upa 
prijaviti nasilja v družini, ker se boji posledic. 
Zato policisti ocenjujejo, da je primerov nasilja 
v družini več, kot je prijavljenih.

Policisti so na območju občine največ kazni-
vih dejanj obravnavali v Cerkvenjaku in sicer 
ob petkih in sobotah. 

Poleg kaznivih dejanj so policisti lani na 
območju občine Cerkvenjak obravnavali tudi 
17 kršitev predpisov v zvezi z javnim redom in 
mirom, medtem ko so leto poprej obravnava-
li 36 takšnih primerov. Med kršitvami je bilo 
osem kršitev javnega reda in miru ter osem 
kršitev zakona o tujcih. Največ kršitev je bilo 
v središču Cerkvenjaka v bližini gostinskih 
lokalov.

Kar se tiče prometnih nesreč, so jih policisti 
na območju občine Cerkvenjak lani obrav-
navali 20, predlani pa 19. Na srečo se niti 
ena prometna nesreča ni končala s smrtnim 
izidom, prav tako pa v njih ni bil nihče huje 
poškodovan. Največ prometnih nesreč se je 
zgodilo na avtocesti. V dveh primerih je bil 
sekundarni vzrok prometne nesreče alkohol.

Lani so policisti na območju občine Cer-
kvenjak obravnavali tudi sedem dogodkov, od 
tega dva požara in dva samomora.

Kljub temu, da so se varnostne razmere na 
območju občine Cerkvenjak lani izboljšale, 
policisti ne bodo popustili pri delu in bodo še 
naprej intenzivno izvajali preventivne ukre-
pe in druge naloge. Še zlasti bodo nadzirali 
vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo brez 
veljavnega vozniškega dovoljenja, prizadevali 
pa si bodo tudi povečati število odkritih kazni-
vih dejanj in prekrškov ter njihovih storilcev s 
področja prepovedanih drog in premoženjske 
kriminalitete.

T. K.

Občina Lenart

V občini Lenart v teku vrsta investicij

Pomlad in poletje sta čas za gradbena 
dela. Tudi v občini Lenart nadaljujejo 
nekatere investicije, ki niso bile zaključe-

ne v preteklem letu, začeli pa so tudi z novimi 
gradnjami in obnovami.

V Sp. Voličini, v no-
vem naselju, poteka ši-
ritev in obnova povezo-
valne ceste na Štralek v 
dolžini 300 m. Ureditev 
so krajani težko priča-
kovali, saj bo odslej po 
tej cesti neovirano pote-
kal dvosmerni promet. 
Sočasno z gradbenimi 
deli na cesti je bil urejen 
nov kanalizacijski vod, 
prav tako v dolžini 300 
m. Na območju Sp. Vo-
ličine bosta v maju as-

faltirani dve javni poti v skupni dolžini 300 m.
Ob gradnji vodovodnega omrežja na ob-

močju Krajevne skupnosti Voličina so bili 
položeni vodi za upihovanje optičnih kablov 
za širokopasovno omrežje. Telekom je izrazil 

Kljub temu da sodi Benedikt med bolj razvite in urejene občine, nekatere 
občane pestijo socialni problemi.

Voličina

100-odstotna zasedba razprave benediškega občinskega sveta o kandi-
datih za ravnatelja
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sklada za regionalni razvoj v 
okviru Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija–Hrva-
ška 2014-2020.

Zanimiva je bila tudi po-
nudba na Etnotour stojnici, 
kjer so bile predstavljene nove 
izletniške in pohodniške poti 
po Slovenskih goricah in Hr-
vaškem Zagorju, izletnike vabi 
14 zanimivih poti, v pripravi 
so še nove. Udeleženci poho-
da so se pozitivno odzvali na 
predstavitev poti in vzeli in-
formativne letake. Možnosti za 
izlete po Slovenskih goricah je 
veliko, ponujajo se kot na dlani, 
le odkriti jih je treba. V okviru 
razvoja turističnih produktov 
so predstavljeni slikovito in va-
bljivo.

Slovenske gorice slovijo po 
dobrih in raznovrstnih okusih, 
delček le-teh so pohodniki lah-
ko pokusili na stojnici s tradici-
onalnimi lokalnimi izdelki, kot 
so Završki krüh, Agatin sir in 
Katin sok.

Prvomajski pohod je praznik 
druženja, dobre volje, užitka ob 
rujni kapljici ali soku ter domačih dobrotah. 
Če je dan sončen, druščina vesela in glasba 
vabi na plesišče, je vzdušje še bolj sproščeno in 

praznično. Prireditev je uspela, na snidenje na 
Etnotour pohodu po Katrčini poti Lenart–Za-
vrh (prvomajskem pohodu) 2018!

D. O., foto: Darja Ornik

Občina Sveta Ana

Projekti v izvajanju v občini Sveta Ana 
Nova stanovanja pri Sveti Ani

Gradnja 12-stanovanjskega objekta pri Sveti 
Ani, v stanovanjskem naselju v k.o. Zg. Roči-
ca, poteka po terminskem planu. Stavbno po-
hištvo je vgrajeno, končuje se izvedba fasade, 
v objektu so izvedeni ometi in estrihi, začela 
se je finalizacija notranjih prostorov z izved-
bo slikopleskarskih del, položitvijo parketa in 
keramike. Postavljena je nadstrešnica za 16 
zunanjih parkirnih mest. Objekt z zunanjo 
ureditvijo okolice, kjer bo na razpolago še do-
datnih 9 parkirnih mest za zunanje obiskoval-
ce, bo predvidoma končan v začetku meseca 
julija. Po pridobitvi uporabnega dovoljena 
bodo stanovanja vseljiva v začetku septembra.

Objekt je v celoti projektiran kot nizkoener-
getska varčna stavba z maksimalnim izkorist-
kom obnovljivih virov energije. Stanovanja so 
funkcionalno organizirana, sodobno ogreva-
na in prezračevana ter opremljena s sodobno 
komunikacijsko opremo - telefon, video do-
mofon in kabelska televizija. Stanovanja so 
različnih velikosti, in sicer je v objektu ena gar-
sonjera velikosti 38,3 m2, pet enoinpolsobnih 
stanovanj od 52,1 do 56,8 m2 in 6 dvoinpol-
sobnih stanovanj velikosti od 80,9 m2, 87,7 m2 

do 103,4 m2. Vsa stanovanja razen garsonjere 
imajo spalni del ločen od bivalnega, imajo tudi 
atrij ali balkon ter shrambo v kleti objekta. Do 
vsake etaže vodi dvigalo, prilagojeno gibalno 
oviranim osebam.

Objekt ima urejeno fekalno kanalizacijsko 
omrežje, urejen priključek na električni raz-
vod preko lastnega števca porabe, za ogrevanje 
in hlajenje je v vsakem stanovanju predvide-
na toplotna črpalka. Stanovanja so ogrevana s 
talnim gretjem, hlajena z ventilatorskimi kon-
vektorji in prezračevana z napravami z visoko 
stopnjo izkoristka odpadne toplote. Okna in 
balkonska vrata so tipa PVC z dvojno zastekli-
tvijo, vsa so ustrezno zvočno izolirana in imajo 
žaluzije. Tlaki na stopnišču in hodnikih so iz 
nedrseče keramike, v vseh prostorih stanovanj 
je parket, razen v kopalnici, kjer je keramika.

Gre za gradnjo objekta za trg, za prodajo so 
še po informacijah investitorja Bernjaka na 
razpolago tri večja stanovanja.

Občina bo v tem objektu kupila tri stanova-
nja v mansardi objekta za nadaljnjo prodajo. 
V sodelovanju s Stanovanjskim skladom pa 
še eno stanovanje za neprofitni najem. Skupaj 
bosta za najem na razpolago dve stanovanji. 
Predvidoma konec tega meseca bo objavljen 
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, na osnovi katerega bosta stanovanji 
dodeljeni. 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
v Sveti Ani

V občini Sveta Ana se že od lanskega leta 
izvaja projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v Sveti Ani. Projekt je delno sofinanciran 
s strani državnega proračuna in uvrščen v na-

črt razvojnih programov Vlade RS ter razde-
ljen na več faz. Trenutno se izvaja 2. faza pro-
jekta v višini 300.000,00 € z DDV. V letošnjem 
letu je v načrtu dokončanje kanalov K1.0, 
K1.3, K1.5 in 1. faza čistilne naprave (ČN) ter 
elektro instalacije za 1. Fazo ČN. 

Občinska uprava

tržni interes in je pričel s širitvijo optičnega ši-
rokopasovnega omrežja v Sp. Voličini, Zavrhu, 
Črmljenšaku, Nadbišcu, Selcah in Dolgih nji-
vah. V začetni fazi bodo izvedena dela glavnih 
optičnih razvodov po naseljih, kjer so že po-
ložene zaščitne cevi, kasneje pa bodo zgrajeni 
razvodi v drugih smereh, glede na potrebe in 
interes.

V lanskem letu je na območju Jurčičeve, 
Prešernove in Cankarjeve ulice v Lenartu 
zaradi dotrajanega vodovoda in kanalizacije 
občina Lenart pričela s celovito obnovo, no-
vogradnjo vodovoda in fekalne kanalizacije. 
V celoti bo obnovljena 
obstoječa vodovodna li-
nija iz leta 1960. Skupaj 
bo obnovljeno 685 m 
vodovodnega in kanali-
zacijskega omrežja.

Prav tako se namesto 
dotrajane kanalizacije iz 
l. 1960 gradi nov vod z 
navezavo celotnega sis-
tema na obstoječi me-
šani kanalizacijski vod. 
Po izvedbi gradbenih 
del se bodo izvedla sa-
nacijska dela z asfaltno 
dvoplastno prevleko na 
območju posega zaradi 
položitve komunalnih 
vodov. V okviru teh del 
bodo asfaltirani tudi 
dotrajano vozišče in 
enosmerni pločnik v 
Cankarjevi, Jurčičevi in 
Prešernovi ulici v dolži-
ni 980 m.

Na pobudo občine 
Lenart Direkcija RS za 
infrastrukturo izvaja 
rekonstrukcijo državne 
ceste skozi Dolge njive v 
dolžini 900 m. V sklopu 
teh del bodo položene 
tudi zaščitne cevi za 
optične kable. Občina 
Lenart bo ob tej cesti 
obnovila avtobusno po-
stajališče. 

Minister za infra-
strukturo dr. Peter Ga-
šperič je ob obisku ob-
čine Lenart v januarju 
obljubil, da bo letos ob-
novljena državna cesta 
Lenart–Trate. Občina 
Lenart si je za obnovo 
državnih cest prizade-

vala več let. Investicijo obnove državne ceste 
Lenart–Trate vodi in financira Direkcija RS 
za infrastrukturo. Cesta bo rekonstruirana v 
dolžini 4 km, po celotni dolžini na območju 
občine Lenart, del pa na območju občine Sv. 
Ana. Ureditev ceste se ne bo pričela v centru 
Lenarta, kjer je načrtovana nova prometna 
ureditev s krožišči, ki naj bi se pričela v jeseni. 
Kot vse kaže, so večletne aktivnosti občine Le-
nart v zvezi z ureditvijo državnih cest obrodile 
sadove.

D. O., foto: Marko Katan,  
Uroš Brumec in Edvard Pukšič

Etnotour pohod po Katrčini poti Lenart–
Zavrh (prvomajski pohod)

Če ni pohoda, tudi prvomajski prazniki 
niso, kot morajo biti. Že desetletja vsa-
ko leto iz Lenarta v Zavrh poteka tra-

dicionalni prvomajski pohod, letos imenovan 
Etnotour pohod po Katrčini poti Lenart–Za-
vrh (prvomajski pohod). Letošnji pohod je 
pritegnil številne pohodnike od blizu in da-
leč, ocenjujemo, da se jih je v Zavrhu zbralo 
več kot 1500. Slikovita pot iz Lenarta, kot je 
običaj, vodi mimo jezera Radehova, na Zavrh, 
do Maistrovega razglednega stolpa, do vile in 
Maistrove spominske sobe.

Dogajanje in ponudba v Zavrhu, na plošča-
di pri Maistrovem razglednem stolpu, sta bila 
pestra in bogata. Za veselo razpoloženje so 
skrbeli Klapovühi, ki so na »plesišče« privabili 
mnoge pohodnike. Uživali smo ob ponudbi 
domačih dobrot, sadnih sokov, vin domačih 
vinogradnikov, ponudnikov in pridelovalcev. 
Hvala Društvu vinogradnikov Lenart in števil-
nim drugim ponudnikom, Planinskemu dru-
štvu Lenart pa za vodenje skoraj nepregledne 
množice pohodnikov.

Letošnji dogodek je bil izveden v okviru 
projekta DETOX, ki je podprt s strani Evrop-
ske unije in sofinanciran s strani Evropskega 

Ulica je dobila nov asfalt.

Začetek obnove odseka ceste Lenart–Trate v Lenartu

Obnova odseka ceste Lenart–Trate

ETNOTOUR POHOD PO KATRČINI POTI  LENART - ZAVRH

V  PONEDELJEK, 1. MAJA 2017.
Začetek pohoda med 9. in 10. uro na Trgu osvoboditve v Lenartu 

(prvomajski pohod)

V Zavrhu, na ploščadi pri Maistrovem razglednem stolpu bo na voljo: 
ponudba domačih dobrot, sadnih sokov, vin  domačih vinogradnikov,  

ponudnikov in pridelovalcev.

Za dobro voljo bo skrbel ansambel KLAPOVÜHI. 
Pridružite se nam!

V SKLOPU PROJEKTA BOMO V ZAVRHU IZVEDLI ŠE NASLEDNJE DOGODKE:

Peka završkega krüha nekoč, v septembru 2017

Prešanje (stiskanje) jabolk in grozdja, v septembru 2017

Pripovedovanje lokalnih zgodb z likovnimi delavnicami o generalu Maistru  
in završki Katrci, v novembru 2017

Etnotour dogodek: »MAISTROVE IN KATRČINE IGRE«, v novembru 2017

Dogodek se izvaja v okviru projekta »DETOX«, ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran s strani Evropskega sklada  
za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –Hrvaška 2014-2020.
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Nov asfalt tudi na 
vhodu v Poslovno 
cono Žice

Ob obnovi državne ceste Lenart–Trate, 
ki bo omogočila tudi udobnejšo in 
varnejšo pot skozi del občine Sveta 

Ana, so asfaltirali tudi razširjeni vhod v Po-
slovno cono Žice s sončnimi elektrarnami. 

E. Pukšič 

Prvomajski pohod pri Sv. Ani

Letos je v organizaciji Turističnega dru-
štva Sv. Ana potekal že 17. tradicionalni 
prvomajski pohod po Anini poti. Dolga 

je 20 km in poteka po skoraj polovici občine. 
Prične se v Sv. Ani in poteka preko Ledineka 
na Dražen Vrh. Od tam se nadaljuje preko 
Rožengrunta v dolino Ščavnice in mimo Ro-
žmanovega mlina nazaj na Sv. Ano. Anina pot 
spada v skupino tematskih poti, ki se prične 
v Koralpah in konča v Prekmurju. Posebnost 
na Anini poti so domačini, ki ponudijo pijačo 
in pecivo pohodnikom. Posebej je potrebno 
pohvaliti družino Perko iz Dražen Vrha, ki že 
tradicionalno ponudi domači kruh in zaseko. 
Seveda to storijo brezplačno in dobrohotno, 
kot je to bila v preteklosti navada domačinov 
v Slov. goricah, da se je vsakemu gostu nekaj 
ponudilo. Veliko pohodnikov je bilo prvič in 
so prišli iz širše Slovenije.

Letos je bilo cca 120 pohodnikov, ki so vsi 
prispeli do cilja.

Viktor Kapl

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sprejeli bodo občinski podrobni prostorski 
načrt za center kraja

Za vsak kraj je njegovo središče kot za člo-
veka obraz, saj ga vsakdo najprej opazi. 
Tega se zavedajo tudi v občini Sveta 

Trojica, zato so občinski svetniki na predlog 
župana in občinske uprave pred nedavnim v 
prvem branju obravnavali predlog »Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah«.

Občinski podrobni prostorski načrt za cen-
ter Svete Trojice je izdelal »ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje« iz Maribora. Obmo-
čje, ki ga bo občina uredila s podrobnim pro-
storskim načrtom, obsega nekaj več kot dva 
hektara v glavnem nezazidanih stavbnih ze-
mljišč v središču Svete Trojice. Severovzhodni 
del omenjenih zemljišč je delno pozidan z ob-
činsko stavbo, trgovino in prometnimi povr-
šinami. V naravi je dober hektar omenjenega 
zemljišča trajni travnik, slabega pol hektarja 
je njive, skoraj pol hektarja pa je pozidano in 
sorodno zemljišče. Območje leži na zemlji-
ščih v katastrski občini Gradišče s parcelnimi 
številkami 128/25,159/1, 159/3, 159/5, 159/6, 
162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 171/1, 171/14, 

171/22,171/24, 171/25, 179/2, 189/1, 180/25, 
181/2, 181/3, 302, 303 ib 311.

Novi center Svete Trojice bo na severu me-
jil na Cankarjevo ulico, na jugu na Slovensko 
ulico, na zahodu na Mariborsko cesto in na 
vzhodu na Cafovo cesto. Kljub temu da je v 
središču kraja, je omenjeno območje izven za-
varovanih in varovanih območij kulturne de-

diščine. To bo precej olajšalo njegovo 
urejanje. Ob posegih v zemeljske plasti 
pa bodo morali investitorji kljub temu 
spoštovati obvezni arheološki varstve-
ni režim, ki odgovorne ob morebitnem 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo 
nepoškodovano zavaruje na mestu od-
kritja in o njej takoj obvestijo pristojno 
enoto Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije.

Osnova za urbanistično ureditev 
centra Svete Trojice so strokovne pod-
lage, ki jih je ZUM izdelal že leta 2011. 
Takrat so strokovnjaki razdelali šest 
variant, na občini pa so se odločili za 
drugo z manjšimi modifikacijami. Na 
podlagi izbrane in nekoliko korigira-
ne variante je ZUM izdelal osnutek, 
na katerega so podali smernice nosilci 
urejanja prostora.

Osnovni koncept pozidave sledi 
smotrni umestitvi v prostor preple-
ta stanovanjske zazidave in javnega 
programa. Urbanisti so tako v centru 

Svete Trojice oblikovali dve programski jedri z 
večnamensko pozidavo, okoli njiju pa so pred-
videli območje enostanovanjske gradnje.

Ob stanovanjski gradnji je območje, name-
njeno nekaterim osrednjim in centralnim de-
javnostim. Gre za trgovske dejavnosti, manjše 
proizvodne dejavnosti (peka kruha, peciva in 
slaščic; proizvodnja čokolade in sladkornih iz-
delkov itd.), poštne in kurirske dejavnosti, go-
stinske dejavnosti (razen dejavnosti hotelov), 
informacijske in komunikacijske dejavnosti, 
finančne in zavarovalniške dejavnosti, kultur-
ne in razvedrilne ter rekreacijske dejavnosti, 
dejavnosti članskih organizacij in podobno.

V centralni del novega centra, kjer je danes 
travnik, so urbanisti umestili večjo v »L« obli-

kovano večnamensko stavbo etažnosti P+2. V 
pritličnem delu so predvideni poslovni pro-
stori in prostori, namenjeni drugim dejavno-
stim, v nadstropjih pa bo okoli 18 stanovanj. V 
severni del stavbe bo mogoče umestiti večna-
mensko dvorano.

Ob obstoječi stavbi kulturnega doma z obči-
no so urbanisti predvideli manjši prizidek eta-
žnosti P+1+M za potrebe kulturnega doma. 

Nasproti pokopališča so urbanisti predvide-
li manjšo linijsko oblikovano stavbo. V njej naj 
bi bili v pritličju poslovni prostori in prostori,  
namenjeni drugim dejavnostim, v mansardi 
pa tri manjše stanovanjske enote. Za stavbo je 
zasnovano parkirišče. 

Okoli novega centra Svete Trojice je pred-
videna izgradnja dvanajstih samostojnih stavb 
horizontalnega gabarita 12 krat 9 metrov in 
etažnosti P+M. Pri vseh stavbah je možna iz-
gradnja v celoti vkopane kleti, pri čemer pa so 
kanalizacijski priključki načrtovani na nivoju 
pritličja.

Odprte površine v novem centru bodo pred-
vidoma delno tlakovane in delno urejene kot 
zelenice. Ob novi večnamenski stavbi bo nastal 
nov odprt javni prostor (nekakšen osrednji trg 
oziroma park), na katerem bo dovolj prostora 
tudi za otroško igrišče. Ob ulici naj bi zasadili 
drevored, drugod pa posamična drevesa. 

Na zahodni strani bo v obravnavano obmo-
čje zajeto tudi dvorišče že obstoječega stano-
vanjskega bloka. K trgovini pa bodo predvi-
doma dodali nova parkirna mesta na vzhodni 
strani. Pri vhodu v trgovino pa bodo predvi-
doma naredili preboj, ki bo trgovino povezal z 
novo prometnico.

Cestne odseke znotraj omenjenega območja 
so urbanisti zasnovali kot skupne prometne 
površine za motorni promet in kolesarje ter 
pešce. Gre za območje »umirjenega prometa« 
z maksimalno dovoljeno hitrostjo 10 km na 
uro. V novem centru bodo, zlasti ob predvide-
nih cestah, tudi površine za parkiranje oseb-
nih vozil.

Celotni novi center Svete Trojice je načrto-
van tako, da bo mogoče načrtovano ureditev 
izvajati po etapah. Etape bo treba oblikovati 
tako, da bo vsaka predstavljala zaključeno 
funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objek-
ti in napravami za normalno obratovanje.

Pred dokončnim sprejemom občinskega 
podrobnega načrta za center kraja bodo tudi 
občanke in občani imeli možnost povedati 
svoje, saj mora biti vsak tak dokument javno 
razgrnjen in v javni obravnavi.

T. K.

Živahna trojiška komunalna dejavnost
Rekonstrukcija dela državne in občinske ceste v Oseku

Po dolgih prizadevanjih tudi Občine Sveta 
Trojica je bilo spomladi v Oseku rekonstrui-
ranih 850 m državne ceste R 3-747, 200 m 
občinske ceste ter utrjeno novo parkirišče. 
Odsek (Kocbek–Škerget) je dobil novo dvo-
slojno asfaltno prevleko z menjavo podlage in 
ureditvijo odvodnjavanja. V naslednjem letu 
je predvidena sanacija plazu med tem odse-
kom in gasilskim domom v Oseku. Žal pa je 
tudi preostali del ceste v slabem stanju, zato 
si bomo prizadevali za ureditev. Glede na go-

stoto poseljenosti bi bilo nujno dograditi tudi 
pločnik in javno razsvetljavo.

Ob finančni pomoči občine in tamkajšnjih 
pridnih gasilcev je Pomgrad uredil in utrdil 
parkirišča in razširil igriščno ploščad. Na ob-
močju gasilskega doma Osek je v dolžini 200 
m dobila nov asfalt močno dotrajana občinska 
cesta, ki so jo vozila v času obvoza zaradi re-
konstrukcije državne ceste še dokončno uni-
čila. 

Pričetek komunalnega opremljanja 
na območju gradbenih parcel OPPN 
Trojica jug

V maju se je pričelo komunalno opremlja-
nje gradbenih parcel na območju, kjer je iz-
delan podrobni prostorski načrt za zazidavo 
skoraj 60 stanovanjskih hiš. Gre za izgradnjo 
prvega dela investicije v vrednosti 426.598,47 
€, ki zajema gradnjo komunalne opreme na 
treh cestnih odsekih novega predvidenega 
naselja. Dela komunalnega opremljanja: gra-
dnje fekalnega, meteornega in vodovodnega 
omrežja, javne razsvetljave in cestnega omrež-
ja izvaja podjetje Komunala Slovenske gorice. 
Izgradnjo elektro NN in SN omrežja, vključno 
z izgradnjo nove transformatorske postaje, 
izvaja Elektro Maribor, telekomunikacijsko 
omrežje pa podjetje GVO. 

V občini je tudi zgrajeno večje parkirišče pri 
pokopališču, opravljena so vzdrževalna dela 

na občinskih cestah in izvedena nujna sečnja 
dreves ob cesti Osek–Benedikt. Več v priho-
dnji številki Ovtarjevih novic.

Jože Žel

Sveta Trojica bo dobila nov center z velikim trgom, na 
katerem bo dovolj prostora za otroško igrišče, druženje ljudi, 
različne prireditve in podobno.

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.

Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

mu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino 
Lenart:

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da sta 
objavljena naslednja javna razpisa za leto 2017:

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

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

Javni razpis/poziv Objava Vloge do
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih 
čistilnih naprav v letu 2017

26. 5. 2017 5. 9. 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso 
predmet drugih razpisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2017

1. 6. 2017 4. 8. 2017

Program prireditev ob 11. prazniku  
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

27. MAJ 2017, sobota
 8.00 Ribiški turnir po zaselkih – na kmetiji Po-

stružnik v Zg. Porčiču (ŠD Porčič)
 9.00 Turnir v balinanju (mešane ekipe po za-

selkih 3+1) – na kmetiji Postružnik v Zg. 
Porčiču (ŠD Porčič)

10.00 Srečanje trojiških strelcev v občini sv. 
trojica – na kmetiji Postružnik v Zg. Por-
čiču (Društvo upokojencev Sveta Troji-
ca)

28. MAJ 2017, nedelja
15.00 Križev pot – zbor pri kapelici ob jeze-

ru – Društvo upokojencev Sveta Troji-
ca

1. JUNIJ 2017, četrtek
17.00 Osnovna šola se predstavi – Kulturni 

dom Sveta Trojica ali športna dvorana 
(OŠ in vrtec Sv. Trojica) 

2. JUNIJ 2017, petek
16.30 Prijateljska tekma (U-12)
17.30 Ekshibicijska tekma (ŽNK Sveta Trojica 

in občinska uprava) 
18.00 Nogometni turnir med zaselki – nogo-

metno igrišče pri OŠ (KMN Sv. Troji-
ca) 

3. JUNIJ 2017, sobota
 9.00 Kolesarjenje po poteh občine – zbor pri 

igrišču OŠ (kolesarjenje na lastno odgo-
vornost)

11.00 Turnir v tenisu – Športno rekreacijski 
center Na griču (Gostinstvo in turizem 
Na griču) 

12.00 Odbojka na mivki – Športno rekreacijski 
center Na griču (ŠD Adrenalin)

4. JUNIJ 2017, nedelja
10.30 Tek okrog Trojiškega jezera – zbor pri 

»brunarici ob jezeru« (ŠD Sv. Troji-
ca) 

14.00 Tekmovanje v košnji – v bližini gasilskega 
doma Osek (PGD Osek) 

5. JUNIJ 2017, ponedeljek 
15.00 Srečanje starejših občanov – jedilnica 

Osnovne šole Sveta Trojica (KORK Sv. 
Trojica)

6. JUNIJ 2017, torek
17.00 Dan odprte kleti in razglasitev protoko-

larnega vina – Vinotoč pri Betki (Dru-
štvo vinogradnikov Sv. Trojica)

9. JUNIJ 2017, petek
18.00 Lan party - prireditveni šotor na šolskem 

igrišču – Mihael Škrlec in Miha Prebev-
šek 

10. JUNIJ 2017, sobota
 9.00 Tradicionalni pohod po Trojiški pohodni 

poti – zbor pri igrišču OŠ Sv. Trojica (PD 
Hakl in Osnovna šola in vrtec Sveta Tro-
jica)

10.00 Srečanje in blagoslov motorjev – na cer-
kvenem dvorišču (Turistično društvo Sv. 
Trojica in ŠD Adrenalin) 

11.00 21. Srečanje upokojencev Slovenskih go-
ric - prireditveni šotor na šolskem igrišču 
(Zveza društev upokojencev Slovenskih 
goric)

17.00 »Oj, lepo je res na deželi« vleka vrvi in 
kmečke igre – na šolskem igrišču (Turi-
stično društvo Sv. Trojica)

19.00 Osrednja proslava ob 11. občinskem 
prazniku s podelitvijo priznanj in na-
grad občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah – Kulturni dom (Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah in Kulturno 
društvo Sv. Frančišek Sv. Trojica)

20.00 Trojiški večer – veselica z Grupo Vigor 
– prireditveni šotor na šolskem igrišču 
(organizator Gostišče pri Antonu) 

21.00 Podelitev pokalov – prireditveni šotor na 
šolskem igrišču (Občina Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah)

11. JUNIJ 2017, nedelja
8.00 – 12.00 Kvaterna nedelja: praznik Svete 

Trojice – kramarski sejem ali »žegnanje« 
v trgu Sv. Trojice

•	 Slovesna maša in blagoslov zvonikov (ob 
10.00 uri) – slovesno sveto mašo bo daro-
val Ljubljanski nadškof metropolit Stane 
Zore v cerkvi Sv. Trojice (sodeloval bo 
pevski zbor Sv. Frančišek pod vodstvom 
Andreja Dvoršaka in otroški pevski zbor 
pod vodstvom Anite Kralj). Med mašo 
bo obdarovanje okrog oltarja, pri katerem 
bodo članice Društva kmečkih žena in 
deklet Sveta Trojica delile medene zvoni-
ke.

•	 Ogled kleti in pokušina protokolarnih 
vin občine Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah – v Protokolarno-razstavnem cen-
tru sv. Martina v samostanski kleti 

•	 Razstava ročnih del, vezenja in kvačka-
nja – v prostorih bivšega zdravstvenega 
doma (Društvo kmečkih žena in deklet Sv. 
Trojica, skupina Svetlice)

•	 Prikaz starih rokodelskih del in izdelkov 
Ivana Vajngerla – pod njegovim mentor-
stvom si lahko sami naredite izdelek s svo-
jim materialom 

•	 Dan odprtih vrat Galerije Dani in ogled 
razstav Franca Ferlinca, Marka Grašiča, 
Pacha mama center in Danijela Vrečiča 
– galerija umetnika Danijela Vrečiča (Tro-
jiški trg 5)

•	 Na lajno bo zaigral Franc Ferlinc – v trgu 
Sv. Trojice v Slovenskih goricah 

•	 Nastop Slovenskogoriškega pihalnega 
orkestra in mažoret – v trgu Sv. Trojice 
v Slovenskih goricah (KD Mol Lenart in 
mažoretke – Twirling, plesni in mažoretni 
klub Lenart) 

•	 Žensko moška izmenjevalnica oblačil – 
v avli Kulturnega doma (Krajevna organi-
zacija Rdečega križa Sveta Trojica)

16.JUNIJ, petek
17.00 Otvoritev ceste Osek JP 703 752 Bren-

gova–Zibote (železnica) - na križišču z 
občinsko cesto 703 753 »Šeruga–Šilak« 
- (krajani naselja Osek) 

18.JUNIJ, nedelja
 9.00 Pohod po kulturni poti – zbor pri Kultur-

nem domu - organizator KD Ernest Go-
lob Peter in Knjižnica Lenart 

Pridružujemo si pravico do spremembe programa. 
Za dodatne informacije o prireditvah smo vam na 
voljo na tel. št. 02/729 50 20. 

Obnova tretjega zvonika kmalu končana

Proti koncu gredo obnovitvena 
dela na tretjem trojiškem zvo-
niku. Ko so odstranili streho, se 

je pokazalo, kako so v spodnjem delu 
leseni elementi močno dotrajani in je 
bila obnova resnično nujna. Obnavlja 
se fasada zvonika, ki jo izvaja podjetje 
Kralj.

Jabolko, ki je v zlati barvi, je izde-
lano iz nerjavečega materiala. Vanjo 
je vložen zapis o obnovi zvonikov in 
seznam sponzorjev. Pred dvigom na 
svoje mesto 54 metrov visoko sta k ja-
bolku pristopila župnik Bernard Go-
ličnik in gvardijan Damjan Vračko 
(domačin) ter z dotikom jabolku za-
želela dolgo življenjsko dobo. Fantič, 
ki je jabolko držal zaradi ravnotežja, 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Ob prazniku občine Sveti Jurij v Slov. gor.
Najvišje priznanje – jurjev zlatnik 
LD Sv. Jurij v Slov. gor. 

Na osrednji slovesnosti ob 11. občinskem 
prazniku, ki je potekala v petek, 21. 4. 2017, so 
bila tudi letos podeljena občinska priznanja. 
Najvišje občinsko priznanje, zlati Jurjev grb, 
je letos prejela LD Sv. Jurij Jurovski Dol. 

Jurovska lovska družina je v preteklem letu 
praznovala 70-letnico obstoja. Člani društva 
so si skozi vsa ta leta prizadevali za ohranjanje 
naravnega bogastva ter stremeli k ohranitvi 
prostoživečih živali, izobraževanju strokovne-
ga kadra. Velik poudarek pa so dajali tudi dru-
štveni dejavnosti in humanitarnim akcijam v 
svojem okolju. 

Za predanost gasilstvu in dolgoletno de-
lovanje v prostovoljnem gasilskem društvu 
Sv. Jurij v Slov. gor. je Jurijev srebrnik prejel 
Franc Lorber. Franc je zvest gasilstvu že vse 
od mladih nog. Za svoje delovanje v gasilstvu 
je prejel številna priznanja, in sicer značke za 
dolgoletno službovanje v gasilski organizaciji 
10, 20, 30, 40 in 50 let ter priznanja gasilske 
zveze II. In I. stopnje, prejel pa je tudi plaketo 
gasilskega veterana. 

Prav tako iz 
gasilskih vrst 
prihaja Jožef 
Belna, ki je 
za svoje udej-
stvovanje v 
gasilstvu prejel 
občinsko pri-
znanje. Veliko 
časa je posvetil 
tudi mentor-
stvu mlajšim 
generacijam, 
postal pa je 
tudi sodnik v 
gasilsko-špor-
tnih disciplinah. Občinsko priznanje je preje-
la tudi članica OORK Sv. Jurij Elica Sagadin. 
Elica ima namreč velik posluh in čut do osta-
relih in bolnih občanov. Bila je tudi pobudnica 
za obiske starejših in bolnih ob Jurjevih dne-
vih na domu. 

Za dolgoleten trud za urejanje vaškega in 
občinskega jedra je občinsko priznanje prejela 
tudi Ivanka Božičnik. Ivanka namreč že vrsto 
let prostovoljno skrbi za okolico in izgled do-
mačega kraja. 

Občinsko priznanje pa je prejel tudi član 
KD Ivan Cankar Jurovski Dol in sicer Franc 
Šnajder. Franc je član društva že 21 let, v tem 
času pa je z aktivnim udejstvovanjem v fol-
klorni skupini Jurovčan in proučevanjem sta-
rih običajev veliko pripomogel k ohranjanju 
slovenskih plesov, pesmi in običajev. 
Pohod po Jurjevi poti

Približno 100 pohodnikov se je v soboto, 29. 
aprila, podalo po Jurjevi poti po občini Sv. Jurij 
v Slov. gor. S pohodom so pričeli pred Gostilno 
Špindler v Jurovskem Dolu, kjer sta pohodni-
ke nagovorila župan Peter Škrlec in vodja po-
hoda Miroslav Breznik. Pohodniki so se nato 
odpravili mimo osnovne šole proti antičnim 
rimskodobnim gomilskim grobiščem, kjer je 
oris tega zgodovinskega obdobja predstavil 
ravnatelj OŠ J. Hudalesa Stanislav Senekovič. 
Rimskemu obdobju je sledil postanek z do-
mačo kapljico pri domačiji Hrastnik–Krempl, 
nato pa mimo kužnega znamenja iz 17. stoletja 
še postanek v Zg. Partinju pri Branku Muhi-
ču ml., kjer je pohodnike čakalo okrepčilo. 
Sledila je pot do domačije Gričar, kjer so si na 

nekdanji Koroščevi domačiji ogledali primer 
dobro ohranjene bogatejše kmetije iz 18. in 
19. stoletja. Pred vrnitvijo v Jurovski Dol so 
se pohodniki ustavili še v Vardi, pri Vuzmovi 
domačiji. Kmečko poslopje iz leta 1787 se po-
naša s številnimi starinami in fotografijami, ki 
nas vračajo v preteklost. Po okrepčilu v vinski 
kleti in prehojenih 11 km je pohodnike čakala 
še topla malica v Jurovskem Dolu, kjer so tudi 
pričeli s pohodom. Zadnji dotik pred dvigom jabolka

Gvardijan Damjan Vračko ob obnovljenih 
številčnicah cerkvene ure

pa je naslednik Šušteršičeve dejavnosti. 
Za atrakcijo sta poskrbela lastnik firme 
Šušteršič in gvardijan Damjan Vračko, ko 
ju je žerjavist dvignil na višino do križa.

Blagoslov obnovljenih zvonikov bo na 
kvatrno nedeljo, 11. junija 2017, ob 10. 
uri. Lepo pozdravljeni pri Sv. Trojici v 
Slovenskih goricah!

Slavko Štefanec
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Občina Sv. Jurij v Slov. gor. tudi letos 
poskrbela za tradicionalen blagoslov 
konj

V sklopu Jurjeve nedelje, ki so jo v Juro-
vskem Dolu letos praznovali 23. aprila, je tudi 
letos potekal tradicionalni blagoslov konj, za 
katerega je poskrbela občina Sv. Jurij v Slov. 
gor.

Konjeniki, ki se jih je zbralo cca 65, so ta dan 
prihajali iz različnih koncev Slovenskih goric. 
Kot veleva tradicija, je bil na čelu konjenikov, 
ki so prijezdili v Jurovski Dol, Zeleni Jurij. 
Tako kot pretekla leta je blagoslov konj opravil 
farni župnik Janko Görgner, zbrano množico 
pa je nagovoril tudi župan Peter Škrlec. Za 

dobro voljo in preizku-
šanje žlahtne kapljice in 
domačih dobrot so tudi 
letos na Jurjevo nedeljo 
poskrbeli člani društva 
vinogradnikov in čla-
nice društva kmečkih 
gospodinj Sv. Jurij v 
Slov. gor.
Rumeni muškat 
vinogradništva 
Križovnik – 
Jurjevo vino 2017

Člani občinskega 
sveta so 28. aprila 2017 
izbirali Jurjevo vino za 
leto 2017. Pri izboru jim je pomagal enolog Se-
bastjan Rojs. V izboru za Jurjevo vino 2017 je 
bilo 7 vzorcev, ki so jih na ocenjevanje prinesli 
jurovski vinogradniki. Komisija je od sedmih 
vzorcev v prvi finalni del ocenjevanja uvrsti-

la najprej 4 vzorce. V zaključni izbor pa sta se 
uvrstila 2 vzorca, med katerima so se odločali 
člani komisije. Le-ti so za Jurjevo vino 2017 iz-
brali rumeni muškat Vinogradništva Križov-
nik. To vino bo tako v tem letu tudi protoko-
larno vino občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Čistilna akcija v občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah

V soboto, 8. aprila 2017, je v organizaciji 
Lovske družine Sv. Jurij Jurovski Dol in Ob-
čine Sv. Jurij v Slov. goricah potekala čistilna 
akcija. Na devetih zbirnih mestih po občini se 
je zbralo približno 60 prostovoljcev, ki so po 
skupinah čistili naravo predvsem ob cestah in 
izpostavljenih delih gozdov. Nabranih odpad-

kov, ki so jih 
odpeljali na 
deponijo, je 
bilo za cca 800 
kg. Na Občini z 
zadovoljstvom 
ugotavljajo, da 
se ljudje čedalje 
bolj zavedajo 
pomena čistega 
okolja in nara-
ve, saj je zbra-
nih odpadkov 
iz leta v leto 
manj.

 Po čistilni akciji so lovci Lovske družine Sv. 
Jurij v Slov. gor. pogostili z malico vse udele-
žence. 

Dejan Kramberger

Podpisana pogodba za ureditev Gasterajske 
ceste

V sredo, 26. 4. 2017, je župan Peter Škr-
lec z direktorjem podjetja Komunala 
Slovenske gorice Marjanom Bračkom 

podpisal pogodbo za »Ureditev gasterajskih 
cest II. Faza – nadaljevanje 2017.«

Kot smo poročali že v prejšnji številki Ov-
tarjevih novic, je jurovski občinski svet pre-
tekli mesec sprejel rebalans proračuna, ki bo 
omogočal rekonstrukcijo Gasterajske ceste v 
prvotno predvideni dolžini. Omenjeni projekt 
bo izvajalo podjetje Komunala Slovenske go-
rice, ki se je s ponudbo v višini 283.538,74 € 
izkazalo za najugodnejšega ponudnika na jav-
nem razpisu. Dela, s katerimi je izvajalec pričel 
v tem mesecu, bodo končana še pred koncem 
poletja. Skrajni rok za dokončanje del je na-
mreč 1. 9. 2017.

D. K.

Obvestilo o objavljenem  
Javnem razpisu

za sofinanciranje programov in projektov raznih društev  
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2017

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 15. 5. 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. gor. za leto 2017. 

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofi-
nanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo 
in imajo sedež ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede 
na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost 
in koristnost občini. 

Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani 
občine: www.obcinajurij.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na 02/729 52 53 ali pišete 
na jasna.senekovic@obcinajurij.si.

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 16.06.2017.
Peter Škrlec, župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prodaja preostale 
štiri parcele za individualno stanovanjsko gradnjo
V centru naselja Jurovski Dol, v bližini osnovne šole in vrtca, Občina Sv. Jurij v Slov. go-

ricah prodaja še preostale štiri gradbene parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. 
Parcele so v velikosti od 1173 m2 do 1358 m2 in se prodajajo po izhodiščni ceni 11,00 EUR 

za 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, 2. 6. 2017 do 10. ure. Vsi zainteresirani lahko dobijo dodatne infor-
macije 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 pred-
hodnem dogovoru na tel. št. 02/729 52 52. 

Razvajali vas bomo z 
naslednjimi masažami: 

Vljudno vabljeni, da si 
rezervirate svoj termin.

Tel: 02/72 90 280
info@foto-tone.si

 
DARILNE BONE LAHKO KUPITE V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim

PODARITE DARILNI BON  za studijsko
fotografiranje

Z VAMI
IN ZA VAS

Dragi otroci!  

Naj se počitnice začnejo igrivo! 

Pridružite se nam 

v soboto, 24. 6. 2017, ob 10. uri na 

prenovljenem balinišču v mestnem parku 

v Lenartu, 

da obudimo igre, ki so se jih igrali nekoč, 

in se naučimo nekaterih čisto novih. 

Pridite, zabavno bo.  

Starši otrok v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine 
   Slovenske gorice in KS Lenart 
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Srečanje predšolskih in osnovnošolskih 
otrok MDO MO Pomurje na Zavrhu

Srečanje mladih planincev MDO MO 
Pomurje in njihovih mentorjev ter spre-
mljevalcev je letos organiziralo PD Le-

nart. V nedeljo, 9. 4. 2017, smo se odpravili na 
Zavrh, kjer od leta 1981 na mestu starega lese-
nega stolpa, ki je bil 
zgrajen leta 1963, 
stoji nov, 17 me-
trov visok kovin-
ski stolp, posvečen 
Rudolfu Maistru. 
Pot nas je vodila 
mimo jezera Rade-
hova, med njivami 
in po gozdu. Sreča-
nja se je udeležilo 
165 pohodnikov iz 
planinskih društev 
Gornja Radgona, 
Hakl, Matica Murska Sobota, Ljutomer in Le-
nart. Po končanem pohodu smo na Zavrhu 
mladinskim odsekom PD in OŠ podelili za-
hvale za sodelovanje na srečanju. Po kratkem 
druženju smo se odpravili proti domu.

Mladinski odsek Planinskega društva Le-
nart izvaja organizirane pohode z Vrtcem 

Lenart, prav tako pa organizira pohode, ki so 
namenjeni samo osnovnošolskim otrokom. 
Letos imamo načrtovane tri takšne pohode. 
Za varno hojo poskrbijo vodniki planinskega 
društva in mentorja iz OŠ Lenart in Voličina.

Dragi starši, spodbudite svoje otroke, da se 
nam pridružijo na pohodih ter uživajo v na-
ravi in sklepanju novih prijateljstev z vrstniki.

Več informacij o pohodih, ki jih organizira-
mo, lahko poiščete na spletni strani PD Lenart.

Načelnica MO PD Lenart Sanja Peklar

Občni zbor RK Cerkvenjak s srečanjem 
krvodajalcev 

V občini Cerkvenjak 
med 23 društvi, zve-
zami in klubi že več 

kot šest desetletij deluje tudi 
Občinski odbor Rdečega 
križa, katerega člani so se 8. 
aprila sestali na rednem le-
tnem občnem zboru. Zdru-
žili so ga s srečanjem krvo-

Osrednja slovenskogoriška proslava ob 
dnevu upora proti okupatorju

26. aprila, na predvečer praznika, je bila v 
kulturnem domu v Sveti Trojici osrednja 
proslava ob dnevu upora za območje 

Slovenskih goric. Proslavo so pripravili v ZB 
Lenart v sodelovanju z Občino in OŠ Sv. Tro-
jica, ki je s kulturnim programom popestrila 
dogodek.

Po pozdravnem nagovoru predsednika ZB 
je zbrane pozdravil župan Občine Sveta Tro-
jica Darko Fras in poudaril pomen tega pra-
znika in bližajočega se 1. maja in ob tem spo-
štovanje dela in delavcev, ki morajo velikokrat 
delati tudi ob praznikih. Pozdravil je obeleže-
vanje praznovanja in skupno proslavo za celo-
tne Slovenske gorice in izrazil upanje, da se bo 
tovrstno povezovanje tudi nadaljevalo.

Med zanimivimi nastopi osnovnošolcev je 

bil osrednji govornik predsednik Pokrajinske-
ga sveta za Podravje Jože Vrhnjak. Poudaril je 
pomen osvobodilnega gibanja, tudi v Sloven-
skih goricah. Poziv k uporu proti fašizmu in 
zmaga nad okupatorjem ima še danes velik 
pomen za Slovence in trpljenja ne smemo ni-
koli pozabiti; vrednote in pridobitve življenja 
v svobodi pa trajno čuvati tudi za bodoče ro-
dove. 

Po proslavi je bilo srečanje vseh udeležencev 
proslave, ki so v prijetnem druženju in klepe-
tu tudi neformalno izražali svoja mnenja in 
poglede na dogodke v svetu in naši okolici, ki 
burkajo mir in sožitje, razvoj in blaginjo ljudi 
in jih je potrebno resno spremljati ter vložiti 
vse napore, da ne bi pljusknili čez rob.

Alojz Bezjak

KOS 2017:  
3. Državna razstava govedi 
lisaste pasme

Razstave govedi so pomemben dogodek za predstavitev rej-
skih dosežkov in promoviranje domače proizvodnje ter ozave-
ščanje potrošnikov o domači hrani. Lisasta pasma je v Slove-
niji najbolj razširjena in z dobrim strokovnim delom  postaja 
vodilna pasma tako v prireji mleka kot mesa.

Razstave govedi so za rejce odlična priložnost za izmenjavo 
izkušenj, za študente in dijake dopolnitev učnega programa, 
za obiskovalce, ki živali poznajo iz svoje preteklosti in imajo z 
njimi malo stika, pa zanimivost.

Razstavo bomo popestrili s tekmovanjem otrok v vodenju 
živali za pokal Liska, ki postaja zelo privlačen in zanimiv do-
godek. 

Veselimo se Vašega obiska.
Direktor KGZ Ptuj Andrej Rebernišek                     

6. odprto meddruštveno 
ocenjevanje vin KOS 2017 

Kot uvod v 7. Kmetijsko obrtniški sejem KOS 2017 na Pole-
ni pri Lenartu je v torek, 25. aprila 2017, v Centru Slovenskih 
Goric v Lenartu potekalo že 6. odprto meddruštveno ocenje-
vanje vin. Ocenjevanje je ob pomoči sosednjih vinogradniških 
društev organiziralo Društvo vinogradnikov Lenart. Strokov-
no komisijo pod vodstvom Andreja Reberniška, direktorja 
KGZ Ptuj, so sestavljali še: Simona Hauptman vodja kmetijske 
svetovalne službe pri KGZ Maribor, specialistka za vinogra-
dništvo, Božo Čeh, enolog pri družbi Fabijan, degustator Se-
bastijan Rojs kot predstavnik organizatorja in pridelovalcev in 
Nikola Vrbanić iz Hrvaške, sicer enolog in vodja kleti v družbi 
Agromeđimurje - Podrumi Štrigova. 

Na ocenjevanju so sodelovali člani kar 11 vinogradniških 
društev s 103 vzorci vin. Že uveljavljena je postala osnovna 
analiza vin (sladkor, alkohol, kisina) v izvedbi Enološkega la-
boratorija Fabijan iz Voska pri Pernici, ki jo je opravil enolog 
Božo Čeh in je predstavljala osnovo za razvrstitev vin po slad-
korni stopnji.

Vzorce vin so tako prinesli člani Društva vinogradnikov 
Trta – Korena, Društva vinogradnikov Lenart, Društva vino-
gradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak, Društva vinogradni-
kov Sv. Ana, Društva vinogradnikov Sv. Jurij, Društva vinogra-

dnikov in ljubiteljev vin Benedikt, 
Društva vinogradnikov Maribor, 
Vinogradniškega društva Jakobski 
dol, Turističnega društva Zg. Velka, 
Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci in letos ponovno vinarji 
iz sosednje Hrvaške – Zveze vinar-
jev Vinea iz Vinice. S svojo priso-

tnostjo nas je počastila tudi 5. Cerkvenjaška vinska kraljica 
Monika Majer.

Tudi v letošnjem letu sta po številu ocenjenih vzorcev pred-
njačili sorti rumeni muškat in sauvignon. Sle-
dili so chardonnay, renski rizling, rdeča vina 
ter vina posebnih kakovosti. 

Prvaki sort so letos: zvrst – Vina Konrad, 
17,93; zvrst – OPG Martinec, 17,93; Šipon – 
Rojs Vino Vitis, 17,87; laški rizling – Anton 
Slanič, 18,27; Sauvignon – Vino Anton Perko, 
18,33; rumeni muškat – Vino Anton Perko, 
18,30; Chardonnay – Izletniška kmetija Bre-
znik, 18,43; beli pinot – Matej Slanič, 18,13; 
rizvanec – Kmetija Jože in Boštjan Kraner, 
16,83; renski rizling – Stanislav Kurnik, 18,37; 
zeleni Silvanec – Vinogradništvo Dušan Ze-
lenik, 18,03; traminec – Izletniška kmetija 
Breznik, 18,37; modri pinot – Milan Mašič – 
Krkovec, Vinica, 18,17; kerner – Kmetija Jože 
in Boštjan Kraner, 17,90; sivi pinot – Lovrini 
vinogradi, Vinica, 18,20; predikati – vina po-
sebne kakovosti – traminec 2015, suhi jagodni 
izbor, Emil Bračko, 19,50.

Letnik 2016 se je kljub lanski pomladanski 
pozebi pokazal v lepi luči. Ocenjevanje je kul-

turno popestrila mlada citrarka Eva Štuber iz Selc. 
Višek ocenjevanja vin KOS predstavlja izbor šampionov v 

kategorijah suhih, polsuhih, rdečih vin in vin posebnih kako-
vosti. Tako je komisija med najboljšimi vini izbrala šampione 
ocenjevanja vin KOS 2017: kategorija suhih vin: Vinogradni-
štvo Anton Perko, Sp. Velka 59, Zg. Velka, za sauvignon 2016, 
član TD Zg. Velka; kategorija polsuhih vin: Anton Slanič, Ži-
karce 37, Zg. Korena, za laški rizling 2016, član Vinogradni-
škega društva TRTA – Korena; kategorija rdečih vin: Milan 
Mašič, A. Stepinca 27, Krkanec, HR, za modri pinot 2015, član 
Udruge vinara Vinica – Hrvaška; kategorija predikatov – vina 
posebne kakovosti: Emil Bračko, Vodole 23, Malečnik, za tra-
minec - suhi jagodni izbor 2015, član DV Maribor. 

Podelitev priznanj bo na dan vinogradnikov v sklopu Sej-
ma KOS 2017 v nedeljo, 28. maja 2017, ob 10. uri. Tedaj bo 
potekal tudi izbor za županovo vino 2017 – protokolarno vino 
občine Lenart. Na dan otvoritve sejma v petek, 26. maja, bo 
potekala tudi nogometna tekma med slovensko vinsko repre-
zentanco in državnimi funkcionarji. Tekma bo gotovo po-
sladek za nogometne navdušence, saj so naši vinarji aktualni 
evropski nogometni prvaki.

Vabljeni na sejem, kjer se bodo predstavili naši vinogradniki 
s svojimi vini.

Predsednik društva vinogradnikov Lenart Marko Šebart

Prejemniki priznanj za od 
vključno 50-krat darovano kri 
naprej s predsednico Marijo 
Firbas, predsednikom krvoda-
jalcev Marjanom Zorkom in 
županom Marjanom Žmav-
cem

Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap
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dajalcev. Iz poročila je bilo razvidno, da so 
delali dobro, njihovo delo je bilo raznoliko in 
pestro. Marija Firbas, predsednica Občinskega 
odbora RK Cerkvenjak, je med ostalim pove-
dala, da imajo trenutno okrog 470 članov, in 
pohvalila krvodajalce, ki imajo razvit čut do 
sočloveka. Na lanskih treh krvodajalskih akci-
jah so imeli 285 odvzemov krvi.

V nadaljevanju občnega zbora pred pode-
litvijo priznanj zvestim krvodajalcem in kr-

vodajalkam so učenci osnovne šole in pevska 
skupina DU Cerkvenjak izvedli krajši kulturni 
program.

Priznanja podeljujejo že za od 5-krat da-
rovano krvi naprej. Za 50-krat ga je prejela 
Zdenka Grdja, za 60-krat Franc Kotnik, Anton 
Ploj in Lidija Vogrin, za 65-krat Branko Soko, 
za 70-krat Karl Golob in Janez Fekonja ter za 
85-krat Marjan Paurič.

Franc Bratkovič 
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V pomladi 2017 upokojenci ZDU 
Slovenskih goric ne jamramo – skrbimo za 
svojo aktivnost

V tem letu se je pomlad zgodaj pokaza-
la kot topla, lepa, cvetoča in je veliko 
obetala. Kasneje je pokazala drugačno 

podobo, saj je poskrbela za izsušena polja in 
travnike, bila so neurja in na koncu je pozeba 
že drugo leto pobrala cel ali del pridelka. Ker 
na vse to upokojenke in upokojenci ZDU Slo-

venskih goric nimamo kaj dosti vpliva in tudi 
jamranje nikomur ne koristi, smo v preteklih 
dveh, treh mesecih poskrbeli za realizacijo pri-
reditev in aktivnosti, ki smo jih planirali v tem 
letu in za to obdobje.

Po letnem programu društev upokojencev 
in Zveze društev upokojencev Slovenskih go-
ric smo v prvi četrtini leta izvedli zavidljivo 
mnogo aktivnosti. Končala se je »LIGA« šah 
tekmovanja s podelitvijo pokalov in pohval za 
sodelovanje: I. DU Cerkvenjak, II. DU Lenart, 
III. DU Voličina. Prehodni pokal je ekipa DU 
Lenart predala ekipi DU Cerkvenjak; ogledali 
smo si razstavo velikonočnih pirhov v Sve-

ti Trojici; organizirali koncert Pevk ljudskih 
pesmi DU Lenart ob dnevu žena in obeležitvi 
15. obletnice pevske skupine; ekipno med-
društveno tekmovanje v kartanju – šnops, v 
organizaciji DU Sveti Jurij. Rezultati: I. DU 
Cerkvenjak, II. Lovska družina Sveti Jurij, III. 
DU Benedikt, IV. Voličina.

DU Sveta Trojica je organizirala uspešno 
srečanje literatov in lepih pisanih besedil in 
pripovedi; V Benediktu je DU izvedlo rekre-
ativno-meddruštveno kolesarjenje. Prvič od 
tega leta naprej je skupina 44 kolesarjev stopila 
na pedale koles s posebej za upokojence pri-
rejenimi pravili za varno vožnjo s kolesom. V 
marcu in aprila so vsa društva uspešno izvedla 
občne zbore z zadovoljivo udeležbo svojih čla-
nov. Ker je leto 2017 bilo skoraj za večino DU 
volilno leto, so določena DU na volitvah potr-
jevali dosedanja vodstva in organe in te dopol-
njevale z novimi člani. Najbolj je razveseljivo 
dejstvo, da so vsa društva v letu 2016 100 % 

45. občni zbor Društva upokojencev Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah

V nedeljo, 23. aprila 2017, ob 13. uri je 
bil v Štajerski hiši kulinarike 45. obč-
ni zbor DU Sv. Trojica, ki je bil hkrati 

volilni. Člani mešanega pevskega zbora DU so 
poleg redno zapetih pesmi odhajajoči pred-
sednici Mariji Klobučar zapeli še lastno pe-
sem Poklon predsednici, posvečeno njenemu 
20-letnemu vodenju društva. Vsak ji je izročil 

tudi šopek cvetja. Gostje, ki jih ni bilo malo, 
so v svojih nagovorih najbolj omenjali dobro 
delovanje društva.

Izvoljen je bil nov Upravni odbor društva, 
ki ga sestavljajo: predsednik Ivan Herič, pod-
predsednica Milica Škof, tajnik Darko Perko, 
blagajničarka Darinka Lešnik. Poverjeniki 
društva so: Ida Šamperl (Verjane), Nada Plan-
cutič (Senarska), Pavla Embrevš (Senarska), 
Franc Šuta (Zg. Verjane), Lojzka Kurnik (Zg. 
Verjane, Sv. Trojica), Marija Herič (Zg. Por-

čič), Zinka Lesič (Zg. Porčič), Marica Kuko-
vec (Osek), Štefka Kurnik (Sv. Trojica), Mar-
jeta Sužnik (Gočova) in Marija Klobučar za 
področje kulture. Člani nadzornega odbora: 
Frančiška Štefanec (predsednica) in člana Fri-
derik Harl in Marijana Zemljič. Člani Častne-
ga razsodišča pa so: predsednik Franc Fridau, 
namestnik Franc Rojko in člana: Karl Druzo-

vič in Jože Selinšek.
Dosedanja predsednica Mari-

ja Klobučar je sestavila seznam 
dobitnikov zahval in priznanj, 
ki pa ni bil dan v potrditev. 
Dobitniki zahval za dolgoletno 
delo so: Adelena Neuvirt, Franc 
Strajnšak, Emica Erjavec, Pepca 
Železnik in Frančiška Štefanec. 
Dobitniki priznanj za dolgo-
letno delo so: Darinka Lešnik, 
Zofija Druzovič, Milica Škof 
(projekt Starejši za starejše), 
Marjeta Sužnik in Marijana Ze-
mljič. Dosedanja predsednica 
Marija Klobučar je dobila za-
hvalo za 20-letno skrbno vo-
denje Društva upokojencev Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah. 

Slavko Štefanec se je zavzel, da se je potreb-
no večkrat spomniti na ustanovitelje društva 
in vse častne člane, ki jih je že preko deset. 
Nujno je potrebno zagotoviti ustreznejše dru-
štvene prostore.

Milica Škof je v poročilu kot vodja projekta 
Starejši za starejše dejala, da bi bilo zelo po-
trebno, da v kraju pridobimo prostore za med-
generacijsko dejavnost. Sledilo je druženje.

Slavko Štefanec

Kolesarjenje upokojencev

Člani društev upokojencev, ki so zdru-
žena v Zvezo društev upokojencev Slo-
venskih goric, smo se dobili v soboto, 

22. aprila 2017, na prvem letošnjem kolesar-
jenju v organizaciji DU Benedikt. Pred za-
četkom vožnje sta nas pozdravila in zaželela 
srečno vožnjo podžupan občine Benedikt Ivan 

Leopold in predsednik ZDU Slovenskih goric 
Stanko Kranvogel. Tajnik zveze Stanko Cartl 
pa nam je predstavil pravila varne vožnje, ki so 
jih vsi udeleženci tudi podpisali.

Nato se nas je 38 kolesarjev disciplinirano 
v koloni popeljalo proti Trotkovi. Z nami je 
kolesaril tudi zgodovinar Janez Ferlinc in nam 

Zbor članov Društva upokojencev Lenart

Na 66. rednem zboru članov Društva 
upokojencev Lenart, ki je bil 9. 4. 2017 
ob 14. uri v prostorih Prostovoljnega 

gasilskega društva Lenart, je vse prisotne poz-
dravil predsednik DU Lenart Štefan Vereš, 
vodilo pa ga je delovno predsedstvo v sestavi: 
predsednik Leopold Hameršak in članici Joži-
ca Jug ter Milica Lorber.

Po vseh poročilih so potekale razrešnice sta-
rega upravnega odbora, nadzornega odbora in 
častnega razsodišča ter izvolitev novih članov. 
Starega predsednika DU Lenart Štefana Vere-
ša je zamenjal Franc Belšak. Za podpredsedni-
ka je bil potrjen Stanko Cartl, tajnica je Ivica 
Horvat, blagajniške posle pa bo opravljala An-
gelca Banič. Ostali člani upravnega odbora so: 
Leopold Hameršak, Branko Ja-
ger, Franc Kavčič, Franc Kirbiš, 
Friderik Perko, Anica Rajšp, 
Cvetka Weiss, Ivana Žerjav in 
Jožica Žvajker. Člani nadzor-
nega odbora: Cvetka Fajdiga, 
Ida Muršak, Ivanka Slatinšek. 
Člani častnega razsodišča so: 
Jožica Tomažič, Kristina Bac in 
Alojz Karlo.

Predstavil se je novi predse-
dnik DU Franc Belšak in pove-

dal, da je rojen v Mariboru 14. 9. 1951, stanuje 
v Ulici heroja Lacka 50 Lenart. Pred upokoji-
tvijo je bil samostojni podjetnik, delal je v dru-
žinskem podjetju, je član DU Lenart in član 
stranke DeSUS. Povedal je tudi, da aktivno 
sodeluje že v več društvih in opravlja nekate-
re funkcije in mu je voditi tako veliko društvo 
(okoli 500 članov) velik izziv. Po pregledu sta-
tuta, programa in finančnem poročilu društva 
je pohvalil dosedanje vodstvo društva za tako 
uspešno vodenje. Kot predsednik DU Lenart 
bo v društvo prinesel nekaj nove energije, ne-
kaj sprememb, skušal pridobiti čim več novih 
članov in bo razširil program dela na področju 
športa (bovling, rusko kegljanje, ribištvo), raz-
širil pohodništvo in spremenil lokacije izletov. 

Več poudarka bo tudi na področju 
kulture, izobraževanja, ročnega dela, 
pisanja knjig, pesmi, risanja, fotogra-
firanja in podobnega.

Zato, dragi upokojenci, pridružite 
se nam v društvu – več nas bo, lepše 
nam bo. 

DU Lenart, Trg osvoboditve 5, 2230 
Lenart, telefon 02 720 72 04, mobi-
tel 040 817 900, e-pošta: DU.lenart@
amis.net

Predsednik DU Lenart Franc Belšak

V nedeljo, 7. maja 2017, pa je 
v cerkvi na Sveti Ani potekala 
sveta maša v čast zaveznika ga-
silcev, svetega Florijana. Maše 
so se udeležili pionirji, mladin-
ci, gasilke in gasilci iz domačega 
društva, prav tako pa gasilci iz 
sosednjih društev PGD Lešane 
in PGD Apače. Po maši je sledi-
la pogostitev vseh krajanov pod 
pokrito tržnico. 

Maja Župec

Postavitev majskih dreves in Florjanova 
maša pri Sveti Ani

V nedeljo, 30. aprila 2017, 
je potekala že tradicio-
nalna postavitev maj-

skega drevesa v organizaciji 
PGD Sveta Ana. Najprej je po-
stavitev majskega drevesa po-
tekala v Lokavcu pri gasilskem 
domu, nato pa še na Sveti Ani. 
Čeprav nam vreme ni bilo na-
klonjeno, je postavitev obeh 
majskih dreves uspela več kot 
odlično. Krajani so tudi letos 
bili pogoščeni z jedačo in pija-
čo, prav tako pa je bilo poskr-
bljeno za živo glasbo.

Po postavitvi mlaja v središču obči-
ne, foto: Anton Moleh

Prejemniki priznanj in zahval

Majsko drevo pred gasilskim domom 
Lokavec. Foto: K. Š.

realizirala letni program in finančno poslovala 
pozitivno. Sprejeli so tudi plan dela in finančni 
plan za leto 2017. V DU Lenart in DU Sveta 
Trojica je bilo izvoljeno novo vodstvo; v Le-
nartu je predsednik Franc Belšak, v Sveti Troji-
ci je predsednik Ivan Herič. V začetku maja so 
se začela meddruštvena »LIGA« tekmovanja v 
streljanju z zračno puško in I. pomladanski del 
traja dva meseca. ZDU Slovenskih goric se je 
intenzivno pripravljala na letno skupščino, ki 

je bila 16. 5. 2017 v Benediktu, in na srečanje 
upokojencev vseh društev v zvezi in povablje-
nih gostov pod šotorom 10. 6. 2017 pri Sveti 
Trojici.

Kot vidite, spoštovani krajani, upokojenke 
in upokojenci Slovenskih goric, biti aktivni 
član naših društev je lepo in za vsakogar ko-
ristno.

Stanko Cartl
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Isaac Palma razveselil najmlajše 

Isaac Palma, 25-letni Argentinec, nastopa po vsej Sloveniji in navdušuje z latino programom 
kot tudi z njegovo prikupno slovenščino. 8. julija se bo predstavil na festivalu Melodije morja 
in sonca v Portorožu. 

Pred dnevi je do glasbenega managerja Denisa Poštraka prišla prošnja, če lahko otrokom iz vrt-
ca Selce pridobi Isaacov avtogram in tako so se skupaj z Isaacom in njegovo ženo Patricijo odločili, 
da bodo tik pred prazniki naredili dobro delo in bo avtograme delil osebno ter tako razveselil naj-
mlajše. Obiskali so dva 
vrtca v občini Lenart, 
prvi podeželski in ver-
jetno najmanjši vrtec 
Selce, takoj za tem pa še 
vrtec Voličina. Veselje 
najmlajših je bilo nepo-
pisno. Šlo je za druženje 
z otroki, kjer jim je Isaac 
pripovedoval o življenju 
v Argentini in o tem 
kako in zakaj je prišel v 
Slovenijo. Prav tako jim 
je zapel v slovenskem in 
španskem jeziku. So pa 
tudi otroci njega učili 
slovenske otroške pe-

smice ter ga obdarili. Seveda ni manjkalo fotografiranja in deljenja av-
togramov. »Zelo rad imam otroke. Nisem samo jaz njim polepšal dneva, 
tudi oni so ga meni. Zanimivo mi je bilo, da že tako majhni otroci ločujejo 
odpadke, česar v Argentini ne poznamo,« je povedal Isaac Palma.

Denis Poštrak

Muzikal Mamma Mia!
Najbolj gledan muzikal v Sloveniji prihaja 29. junija na Vurberk!

Muzikal Mamma Mia! oživlja glas-
beno zapuščino legendarne skupine 
ABBA. Vse od njegove premiere leta 
1999 na West Endu v Londonu si ga je 
v več kot 40 državah in 170 mestih po 
vsem svetu ogledalo prek 54 milijonov 
gledalcev. Slovensko različico muzi-
kala si je v dveh letih ogledalo več kot 
100.000 Slovencev! V četrtek, 29. junija, 
ob 21. uri bo na ogled na gradu Vur-
berk.

Utrinek z izleta

V Planici smo bili 19. 4. 
2017 na brezplačnem 
Iga izletu. Po predsta-

vitvi Iga podjetja in nakupu 
nudenega materiala je nastal ta 
»gasilski« posnetek. Za nami se 
razkazujejo skakalnice za smu-
čarske skoke. Potniki smo bili 
iz Svete Trojice, Cerkvenjaka 
in Benedikta. Vse je za nekaj 
dobro!

Slavko Štefanec

strokovno opisal 2000 let stare gomile, ki se 
nahajajo v gozdu nad Trotkovo. Nazaj grede 
smo se ustavili pri gospodu Martinu Trste-
njaku, vinogradniku iz Benedikta. Poskusili 
smo njegov lanski pridelek, njegova soproga 
pa nam je prijazno postregla s prigrizkom. 
Vožnjo smo nadaljevali proti Negovi. Tudi 
tukaj nam je gospod Ferlinc opisal zgodovino 
gradu. Po ogledu gradu pa nas je v senci sto-
letnih dreves čakala malica, ki nam jo je po-
darila Turistična kmetija Kavčič iz Benedikta. 
Po krajšem počitku smo se spustili proti Bene-

diktu. Po poti smo se ustavili pri dolgoletnemu 
predsedniku DU Benedikt Stanku Kolarju, ki 
je slavil 60 let. Zapeli smo mu zdravico in za-
želeli še veliko let.

Naše kolesarjenje smo zaključili v Lovskem 
domu v Benediktu. Ob dobri jedači in pijači 
smo se zadržali v prijetnem druženju, ki ga 
je spremljalo ubrano petje vseh sodelujočih. 
Obljubili smo si , da se ponovno srečamo na 
naslednjem kolesarjenju.

Milan Hlevnjak

Snemanje radijske oddaje »Zakaj drugače, 
če gre po domače?«

Ni ravno pogosto, da bi lahko bilo ob-
činstvo navzoče pri snemanju radijske 
oddaje. V sodelovanju z RTV Mari-

bor, KD Sveta Ana in občino Sveta Ana je bila 
10. 5. pri Sveti Ani posneta radijska oddaja 
»Zakaj drugače, če gre po domače?«. Na Radiu 
Maribor bo objavljena 5. junija ob 18. uri. V 
arhivu RTV SLO pa je možno slišati celoten 
posnetek oddaje.

Voditelj Tone Petelinšek s sovoditeljico Ma-
rijo Viltužnik Vais je v oddaji, kjer sta se srečali 
koroško narečje dravske doline ter slovensko-
goriško narečje, gostil izredno zanimive goste, 
ki so s svojo narečno govorico, hudomušno-
stjo ter neposrednostjo in ljudskostjo obogatili 
program. Nastopila je etno skupina Šajke iz 
Vuhreda, s proznimi deli se je predstavilo li-
terarno društvo Utrip zgornje Drave, v okviru 
katerega so se v koroškem narečju predstavi-
le Marija Mrakič, Zdenka Kunčnik, Marija 

Omulec, Mira Freidl ter Bernarda Jerič, ki je 
hkrati tudi predsednica društva. V slovensko-
goriškem narečju so se predstavile Pevke ljud-
skih pesmi Društva upokojencev Lenart z že 
pozabljenimi ljudskimi pesmimi ter Franc Ru-
hitel, ki je v anovskem narečju predstavil potek 
domačega praznika – kolin. Predstavila se je 
tudi domačinka, pesnica Mimica Ferk. Da pa 
je bila navzoča tudi akademikinja dr. Zinka 

Zorko, sta se zelo potrudila zakonca 
Ajtnik, ki pri tovrstnih projektih sode-
lujeta z vso vnemo in angažiranostjo. 
Dr. Zinka Zorko je podala primerjavo 
obeh narečij in tudi narečnih skupin 
ter izpostavila pomembnost narečij v 
Sloveniji. Zavzela se je tudi za to, da 
bi mladi negovali materino besedo in 
izkazovali svojo slovensko identiteto. 
Uvodoma je zbrane pozdravil župan 
Silvo Slaček, Elizabeta Ajtnik pa je 
obudila spomine na študijske dni, ko 
narečja nikakor ni bilo zaželeno upo-
rabljati.

Bernarda Jerič je izpostavila pomembnost 
takšnih druženj ter pisanja v materni besedi. 
Prav tako je pomembnost sodelovanja med 
različnimi društvi poudarila predsednica Kul-
turnega društva Sveta Ana S. R. Breznik, saj se 
tako širi strpnost, kulturno sodelovanje, regio-
nalno poznavanje slovenskih šeg in navad sko-
zi glasbo, literaturo ter narečno besedo.

Suzana Rejak Breznik,  
foto: Mihaela Roškarič

Etno skupina Šajke
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Maj in aktivnosti Študentskega kluba 
Slovenskih goric

V mesecu ljubezni nas je razvajalo toplo, 
sončno vreme in ŠKSG-jevci smo pred 
izpitnim obdobjem polni energije in 

pripravljeni na nove zanimive projekte.
11. maja smo se odpravili na že 20. Škisovo 

tržnico v Ljubljano, ki je namenjena srečanju 
študentskih klubov, druženju, spoznavanju in 
izmenjavi dobrih praks klubskega delovanja. 
Glavni del programa predstavljajo stojnice, na 
katerih klubi predstavi-
jo svoje aktivnosti in lo-
kalne dobrote. Na naši 
stojnici smo ponujali 
domač kruh, narezek, 
ocvirkovko in gibanico. 
Ob dobri glasbi smo se 
zabavali vse do jutra-
njih ur, nato pa smo se z 
organiziranim avtobu-
snim prevozom odpra-
vili na pot proti domu.

19. maja nas je Čve-
karni Askari zabaval 
Žan Serčič z bandom. 
Skupaj so preigravali 
različne zvrsti glasbe, in 
sicer od moderne ame-
riške pop glasbe do bluesa, jazza in countrya. 
Skratka, nastop primeren za vse generacije in 
odlična popestritev petkovega večera. 

V prihodnje načrtujemo paintball, ki je v 
našem klubu zelo priljubljen, wejkanje (deska-
nje na vodi), tradicionalno morje s ŠKSG in še 
nekaj drugih projektov. Več o tem pa v članku 
prihodnji mesec, na naši FB in spletni strani.

Če še niste naši člani in ste dijaki ali študenti 
iz UE Lenart, vas vabimo, da se včlanite. Član-
stvo v ŠKSG je brezplačno in popolnoma brez 
obveznosti. Član lahko postane vsak študent 
ali dijak, ki ima v tekočem šolskem letu status 
rednega ali izrednega študenta oz. dijaka. Za 
včlanitev potrebujete samo izpolnjeno pristo-
pno izjavo (dobite jo na naši spletni strani ali v 
pisarni v času uradnih ur) in originalno potr-

dilo o vpisu za šolsko leto 2016/2017. 
Našim članom ponujamo veliko popustov, 

in sicer popust v vrednosti 25 % na vso do-
datno opremo v Simobil Halo centru Lenart, 
brezplačno članstvo v knjižnici Lenart, štiriur-
no kopanje po ceni 4 € v Termah Radenci, ce-
lodnevno kopanje po ceni 6 € v Termah 3000 
in 8 € v Termah Ptuj. V zimskem času članom 
nudimo cenejše karte za smučišče Mariborsko 

Pohorje ter Roglo in Krvavec. Ponujamo ce-
nejše mesečne karte za obisk plesnih tečajev, 
fitnesa in vodene vadbe, ki jih organizira Ple-
sna dimenzija v Lenartu. Vsem našim članom 
ponujamo cenejše mesečne individualne vaje 
za učenje igranja na različne instrumente in 
učenje solo petja v Muziklubu in 15 % popust 
na vse storitve v Wellness centru Saviva. Vse 
dodatne informacije lahko najdete na naši Fa-
cebook strani (Študentski klub Slovenskih go-
ric-ŠKSG) in na naši spletni strani: www.sksg.
org. Obiščite nas v času uradnih ur v sredo 
med 17. in 20. in soboto med 10. in 13.uro v 
Centru Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 
9 v Lenartu. 

Anja Majcenič

Novice iz Izobraževalnega centra
Delovanje študijskih krožkov pri  
Razvojni agenciji Slovenske gorice

Študijski krožek je izobraževalna oblika prostovoljnega skupinskega dela. Odrasli novo zna-
nje povezujejo z že pridobljenim znanjem in izkušnjami, s katerimi gradijo oziroma nadgra-
jujejo svoje znanje. Študijski krožki pomembno vplivajo na zadovoljevanje potreb po varnosti, 
socialni pripadnosti skupini, čustvenem navezovanju, samopotrjevanju, raziskovanju in odkri-
vanja neznanega.

Študijski krožki se v Le-
nartu izvajajo od leta 2003, 
kar pomeni, da ima takšna 
oblika izobraževanja pre-
cejšen prispevek h kakovo-
stnejšemu življenju v lokal-
nem okolju. 

Pri Izobraževalnem cen-
tru, ki deluje kot enota Ra-
zvojne agencije, smo v tem 
šolskem letu izvedli 12 štu-
dijskih krožkov. Vsebine so 
od učenja nemščine, angle-
ščine, računalništva, ročnih 
del do vrtnarjenja. Vsi krož-
ki so zelo dobro obiskani in 
se vrstijo od ponedeljka do 

petka v dopoldanskem času. Udeleženci so odrasli, stari od 40 do 80 let, z različnim statusnimi 
oblikami ter izobrazbo. Pri prijetnem medgeneracijskem sodelovanju se spletejo prav posebne 
vezi, ki včasih postanejo tudi druženje izven učnega okolja.

Študijski krožki začnejo z delom v mesecu oktobru in zaključijo ob koncu meseca maja na-
slednje leto. Dolžina posameznega krožka obsega minimalno 25 ur. Za novo šolsko leto zbira-
mo prijave od meseca septembra dalje. Za informacije se lahko oglasite v informacijski pisarni 
Izobraževalnega centra na Nikovi 9, Lenart, po telefonu 02 720 78 88 ali na e-pošto: izobraze-
valnicenter.slogor@gmail.com.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Razvojna agencija Slovenske gorice

ŠK računalništvo II. sk. 

Lokalno in regijsko preverjanje znanja 
učencev OŠ Sv. Trojica iz prve pomoči 

Petindvajsetega apri-
la je bilo izvedeno 
prvo lokalno pre-

verjanje znanja ekip prve 
pomoči OŠ Sveta Trojica. 
Preverjanje je obsegalo 
teoretično poznavanje in 
praktični prikaz znanja 
pri reševanju in oskrbi 
realistično prikazanih 
poškodb ponesrečencev 
in drugače prizadetih 
ob različnih nesrečah in 
dogodkih. Udeležile so 
se ga 3 ekipe: Sive celi-
ce (Klara Kmetič, Enej 
Arsevski, Lara Černec, 
Aleks Zelenik, Sara Živ-
ko), Mlado srce (Julija 
Fras, Domen Jug, Sanja 
Černec, Matevž Jelen, 
Amadea G. Kirbiš) in 
Mladi upi (Sebastijan 
Fekonja, Dalija Zor-
man, Žan Perko, Franci 
Šrumpf, Mojca Ploj).

Ekipo na regijskem preverjanju 4. maja v 
Slovenski Bistrici so sestavljali Klara Kmetič, 
Aleks Zelenik, Sara Živko, Lara Černec, Ama-
dea Gabriela Kirbiš, Enej Arsevski, Sanja Čer-

nec in Julija Fras. 
Po požrtvovalnem 
iskanju časa za sku-
pne vaje ter z vso 
srčnostjo je ekipa 
OŠ Sveta Trojica 
dosegla odlično 
2. mesto in za las 

zgrešili zmago, kar jim 
je vlilo poguma in novih 
moči za nadaljnje delo. 

Za organizacijo, koor-
dinacijo, angažiranje in 
za pridobitev vseh izku-
šenj pa seveda stoji po-
membno ozadje; zahvala 
gre Osnovni šoli in vrtcu 
Sveta Trojica, Občini 
Sveta Trojica, PGD Sveta 
Trojica, RKS OZ Lenart, 
Ekipi PP Sveta Trojica 
ter posameznim sokraja-
nom Svete Trojice in go-
stji iz Gornje Radgone. 

V sredo, 3. maja 2017, 
pa je na OŠ Sveta Trojica 

potekala krvodajalska akcija. Vsem udeležen-
cem se zahvaljujemo za udeležbo.

KO RK Sveta Trojica, foto: Slavko Štefanec

Z gibanjem do zdravja

Na sončno soboto, 22. aprila, se je na 
ŠRC Polena v Lenartu odvijal dogo-
dek Z gibanjem do zdravja, kjer se je 

zbrala množica udeležencev, ki je želela preve-
riti svoje zdravje in pa tudi svoje zmogljivosti. 
Zdravstveni delavci iz Zdravstvenega doma 
Lenart so izvajali brezplačna testiranja telesne 
pripravljenosti s pomočjo 
t.i. »občinskih« preizku-
sov hoje na 2 km vključno 
s spremljevalnimi aktiv-
nostmi, kot so meritve 
krvnega tlaka, meritve 
indeksa telesne mase, 
demonstracije nordijske 
hoje, ter individualna sve-
tovanja glede povečanja 
gibalnih navad in zdrave-
ga življenjskega sloga na 
sploh. Manjkalo ni niti 
reševalno vozilo, ki pa je 
največ zanimanja vzbudil 
pri najmlajših. 

Skupno je bilo opra-
vljenih 55 testiranj, od 
tega je bilo 41 žensk in 14 
moških. Srednja vrednost 
fitnes indeksa za vso sku-
pino je bila 91. Vsem 
udeležencem so izmeri-
li pritisk in skoraj vsem 
krvni sladkor. Dve osebi 
zaradi visokega krvnega 
tlaka nista smeli sodelo-
vati v ocenjevanju testa 
zmogljivosti. Opravljali 
so tudi Test hoje na 2 km, 
ki velja za mednarodno 
priznan test ocene zmo-
gljivosti, saj je enostaven, 
dovolj natančen, varen in 
ponovljiv. Njegov glavni 

namen je, da spodbudi čim več Slovencev k 
pogostejši in intenzivnejši telesni dejavnosti. 
Vsem udeležencem je bila ponujena možnost, 
da se naučijo osnov nordijske hoje, ki bistveno 
pripomore k zdravemu načinu življenja. 

V Zdravstvenem domu Lenart so veseli, da 
se je povabilu odzvalo zadovoljivo število ude-

ležencev, in verjamejo, da 
bo obisk vsako leto večji, 
kar pa pove dosti tudi o 
tem, da nam ni vseeno za 
naše zdravje. Vse tiste, ki 
jih zanimajo preventivne 
dejavnosti, ki jih izvajajo 
v Zdravstvenem domu 
Lenart, vabijo, da jih spre-
mljajo preko Facebook-a, 
Instagram-a, YouTube ka-
nala, mobilne aplikacije in 
tudi spletne strani www.
zd-lenart.si.

Nina Zorman, fotografi-
je: arhiv ZD Lenart
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110 let organiziranega lovstva na 
Slovenskem

Slovenska lovska organizacija se je rojevala 
na prelomu 19. in 20. stoletja. Postopoma 
je vse bolj zorela pobuda, da bi poleg slo-

venskih lovskih klubov in društev ustanovili 
krovno vseslovensko organizacijo, ki bi zdru-
ževala slovenske lovce v vseh takratnih deže-
lah, in tako je bil v Ljubljani 16. oktobra leta 
1907 ustanovljen Slovenski 
lovski klub. Že leta 1909 se 
je preimenoval v Slovensko 
lovsko društvo. Njegov prvi 
predsednik je postal lju-
bljanski župan Ivan Hribar, 
gonilna sila pri ustanavlja-
nju slovenske lovske orga-
nizacije pa je bil dr. Ivan 
Lovrenčič. 

Ustanovitelji slovenske 
lovske organizacije, zlasti 
še dr. Ivan Lovrenčič, so 
od vsega začetka poudarja-
li in izpostavljali slovenski 
značaj nove organizacije in 
njeno dolgoročno naravo-
varstveno usmeritev. To je 
bila strateška opredelitev, ki 
je slovenske lovce uvrstila 
med resnične varuhe narave in skrbne gojitelje 
divjadi že v časih, ki so bili še zelo naklonje-
ni divjadi in lovstvu. A dr. Ivan Lovrenčič je 
bil resnični vizionar slovenskega lovstva, ki je 
videl daleč naprej in katerega filozofija je bila 
marsikomu dolgo prava neznanka. Njegovo 
temeljno izhodišče je bilo, da »način lova mora 
biti tak, da z njim nista spojena le užitek in za-
bava, ampak tudi varstvo in skrb za divjačino. 
To leži v interesu vsakega lovca in kdor tega ne 

prizna, ta naj si ne lasti tega naslova, ker si ga 
ne zasluži, saj je lov oni teren, kjer prenehajo vse 
razlike stanu, bogastva, časti itd., kjer se pozna 
in upošteva le ena lastnost, lastnost – lovca«. Že 
na samem začetku ustanavljanja slovenske lo-
vske organizacije je bil namenjen velik pouda-
rek lovskemu tovarištvu. Slovenski lovski klub, 

kot začetek in predhodnik sodobne lovske 
organizacije na Slovenskem, je znal pravilno 
izpostaviti tudi naloge na področju lovske 
kulture in izobraževanja. 19. marca 1909 se je 
Slovenski lovski klub preimenoval v Slovensko 
lovsko društvo (SLD). Na zboru so volili od-
bornike in namestnike. Za predsednika je bil 
vnovič izvoljen Ivan Hribar, za podpredsedni-
ka pa dr. Ivan Lovrenčič.

M. T.

Dobitniki pohval in priznanj »zlata vrtnica 
2016«

Hortikulturno društvo Maribor je po-
delilo pohvale in priznanja za leto 
2016 številnim dobitnikom v šestih 

občinah osrednjih Slovenskih goric.
Občina Benedikt – pohvale: Kavarna in 

slaščičarna Šijanec, Industrijska c. 9; Družina 
Novak, Drvanja 45; Janez Erjavec, Ženjak 34 
in Zgodovinsko društvo Atlantida, Ženjak 12, 
Benedikt.

Občina Cerkvenjak – pohvale: družine Ha-
meršak, Čagona 47; Lovrec, Čagona 24; Smej, 
Čagona 28; Kuri, Cogetinci 34; Kramberger, 
Cogetinci 6 in Zlatko Mohorič, Cerkvenjak 3. 
Priznanje je prejelo Vinogradništvo Veberič–
Kozar, Cogetinci 14 B, Cerkvenjak.

Občina Lenart – pohvale: Antonija in 
Friderik Šibler, Ptujska c.,30; Marija in Franc 
Krebs, Ob gozdu 3; družina Možir, Ul. Leona 
Štuklja 1; Aleksander Komperšak, Ob gozdu 
34; Alojzija in Drago Pilih, Partizanska c. 41; 
družina Mlakar, Nikova ul. 1; družina Loren-
čič, Prežihova ul. 27 in Vrtni center Cer-Cvet, 
Natalija Cer, s. p. Priznanje je prejela Helga 
Breznik, Pot na Kamenšak 24, Lenart.

Občina Sveta Ana – pohvale: Irena Bračko. 
Sveta Ana 6 B; Leon Ruhitel, Sveta Ana 6 A; 
Družina Kolarič, Žice 56, Jurovski Dol, Brigita 
Adorjan, Sveta Ana 6; Maksimiljan Rojko, Zg. 
Ščavnica 105, Svata Ana. Priznanje je prejela 
Ida Hafner, Krivi Vrh 53, Sveta Ana.

Občina Sveta Trojica – pohvale: družine 

Juršnik Osek 89 A; Anželj, Osek 103; Rojko, 
Osek 42; Zelenik - Pleger, Osek 38 B ter Marija 
in Maksimiljan Juršnik, Osek 89, Sveta Trojica. 
Priznanje je prejela družina Kraner, Osek 83, 
Sveta Trojica.

Občina Sveti Jurij – pohvale: družine Ko-
rošec - Potrč, Jurovski Dol 46; Tetičkovič, 
Varda 13 in Vuzem, Varda 14, Jurovski Dol. 
Priznanje je prejela Kmetija Peserl–Koter, Ži-
tence 2, Jurovski Dol.

Možnosti sodelovanja pri zlati vrtnici ima-
jo občani v vseh občinah. Prijave sprejemamo 
na e-mail društva: info@hortikultura-mb.si in 
tel. št. 040/615-509 in 040/286-398.

Hortikulturno društvo Maribor

Ribiška družina Pesnica – Lenart v letu 
svojega 60. jubileja

Za Ribiško družino Pesnica – Lenart je 
leto 2017 posebno leto, saj praznuje 
okrogli jubilej, 60. obletnico svojega 

obstoja. 
Praznovanju oziroma obeležitvi jubileja bo 

posvečenih kar nekaj aktivnosti. A preden jih 
predstavimo, moramo kot prvo na kratko iz-
postaviti izredne uspehe naših članic in članov 
na področju športno tekmovalnih dejavnosti 
v letu 2016. 

Ekipa naše RD je lani že petič zapored 
osvojila naslov državnih prvakov v lovu rib 
s plovcem (LRP). Zanjo so tekmovali Lenart 
Pikelj, Mitja Kmetec, Andrej Bauman, Katha-
rina Sluga, Primož Adanič in Aleš Kancler. S 
tem dosežkom so postavili nov mejnik ekipne 
uspešnosti v tekmovanju v lovu rib s plovcem 
v naši državi in bodo letos zopet zastopali 
Slovenijo na ekipnem svetovnem prvenstvu. 
Mitja Kmetec je postal državni prvak med po-
samezniki A-lige in absolutni državni prvak v 
LRP. Lenart Pikelj je dosegel drugo mesto med 
posamezniki A-lige, Primož Adanič tretje 

mesto na državnem pr-
venstvu članov, Katha-
rina Sluga drugo mesto 
med članicami, Lidija 
Hernet četrto mesto 
med članicami ... Mi-
tja Kmetec in Primož 
Adanič sta si skupaj s 
še štirimi tekmovalci 
iz drugih RD izborila 
mesto v reprezentan-
ci Slovenije (v LRP) za 
nastop na svetovnem 
prvenstvu za posame-
znike 2017. V ligi sta-
rejših članov/veteranov 
ekipno je naša ekipa 
osvojila tretje mesto, 
med veterani posame-
zno pa Peter Sande peto 
mesto. Izreden uspeh v 
mednarodnem oziroma 
svetovnem merilu pa je 
dosegel Mitja Kmetec 
s četrtim mestom na 
Svetovnem prvenstvu v 

LRP v Plovdivu v Bolgariji, ki je potekalo sep-
tembra 2016! Na njem je sodelovalo 34 držav. 
Na naše tekmovalke in tekmovalce smo v RD 
Pesnica – Lenart zelo ponosni in jim ob tej 
priložnosti iskreno čestitamo! Hkrati pa jim 
želimo res »dober prijem« na tekmovanjih v 
letu 2017!

Sredi marca letos so članice in člani na 60. 
zboru potrdili poročila o delu predsednika 
RD, finančno poročilo, poročila o delu vseh 
organov in komisij za leto 2016 ter program 
dela in finančni načrt RD za leto 2017. 

V letu 2017 ima RD Pesnica – Lenart 269 
članic in članov, od tega je 18 mladih. Slednjim 
bo posvečena posebna skrb in pozornost, saj 
brez ustrezno strokovno usposobljenega pod-
mladka ni razvoja in napredka.

Letošnja spomladanska čistilna akcija je bila 
izvedena v soboto 1. aprila. 2017, isti dan kot je 
potekala tudi čistilna akcija na območju celo-
tne občine Lenart. Na akciji je sodelovalo 100 
članov naše RD. Udeleženci so bili razdeljeni 
v 10 skupin, ki so prečesale in počistile cca 

65 km obal jezer Rade-
hova in Sveta Trojica, 
reke Pesnice in potokov. 
Zbranih je bilo 105 vreč 
odpadkov. V sklopu 
akcije sta bila očiščena 
tudi sprehajalna potka 
in parkirišče ob jezeru 
Radehova ter stara stru-
ga Globovnice od Ribi-
škega doma do Račjega 
gaja v Lenartu. Urejena 
je bila tudi okolica ri-
biškega doma. Na ob-
močju občin Lenart in 
Sveta Trojica je čistilna 
akcija potekala pod po-
kroviteljstvom navede-
nih občin. Obe občini 

sta zagotovili vse, kar je potrebno za uspešno 
izvedbo akcije: vreče za odpadke, toplo ma-
lico in pijačo za vse udeležence, na koncu pa 
sta poskrbeli še za odvoz zbranih odpadkov. 
Tudi občini Pesnica in Kungota sta poskrbeli 
za odvoz odpadkov na svojem območju. Vsem 
navedenim občinam se za njihovo sodelovanje 
in podporo iskreno zahvaljujemo!

Tradicionalna tekma za Carja naše ribiške 
družine je letos potekala v nedeljo, 2. aprila. 
Tekmovanja se je udeležilo 42 članov, Car za 
leto 2017 pa je postal Ivan Sabler iz Lenarta. Za 
zmago je ujel dobrih 7 kg težkega krapa. Dru-
go mesto je zasedel Andrej Kocbek iz Oseka, 
ki je ujel krapa, težkega 6300 g, tretje pa mladi 
ribič Niki Herga iz Svete Trojice s krapom tež-
kim dobrih 5 kg. 

 Ribiška družina Pesnica – Lenart bo v letu 
2017 posebno pozornost posvetila praznova-
nju in dostojni obeležitvi 60. obletnice svoje-
ga obstoja. Prenekatere aktivnosti potekajo že 
od jeseni lanskega leta. Tako smo v kontekstu 
praznovanja jubileja že konec leta 2016 pripra-
vili jubilejni grb, ki ga uporabljamo v jubilej-

Car 2017 Ivan Sabler iz Lenarta, foto: Zmago 
Kokol

Urejanje okolice Ribiškega doma v Lenartu, foto: Zmago Kokol

Najbolj pereči problemi, s katerimi se soočajo sodobni lovci, so vse slabši 
naravni pogoji in razmere za divjad. Foto: Marjan Toš

Domačija Korošec Foto: R. T.

Ekipa RD: državni prvaki A-lige (z leve): stojijo Lenart Pikelj, Mitja 
Kmetec in Andrej Bauman. Spredaj čepita Katharina Sluga in Primož 
Adanič, manjka Aleš Kancler. Foto: Jože Šmejc

nem letu 2017. Prav tako je bil v tem »duhu« 
izdelan jubilejni koledar za leto 2017, sicer 
skromen, a z jasnim tozadevnim sporočilom. 
Izdelana je bila Kronologija RD Pesnica – Le-
nart za obdobje 1957–2017, torej za obdobje 
zadnjih šestdesetih let. Pripravo kronologije 
je vodil dr. Marjan Toš ob izdatni pomoči na-
šega dolgoletnega člana in bivšega tajnika RD 
Zmaga Kokola, sodelovalo je kar nekaj naših 
članov, še posebej pa nas veseli, da je svoje 
dodal tudi naš znani Tone Partljič, kateremu 
ribištvo v naših krajih in na naših vodah veli-
ko pomeni že od mladosti. Vsem sodelujočim 
pri pripravi, še zlasti pa navedenim trem, se ob 
tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljujemo! 
Kronologijo bomo v letošnjem jubilejnem letu 

podarili vsakomur, ki ga sladkovodno ribištvo 
na slovenskogoriškem zanima, in prepričani 
smo, da bo branje za vsakogar zanimivo ter 
prijetno, za koga mogoče tudi poučno. Vr-
hunec našega praznovanja pa bo vsekakor 
proslava, ki bo v soboto, 17. junija 2017, ob 
13. uri na prireditvenem prostoru ŠRC Po-
lena pri Lenartu. Že sedaj na to prireditev 
vabimo vse, ki jim ribištvo nekaj pomeni. 
Podrobnejše informacije bodo pravočasno 
objavljene na naši spletni strani. 

Več informacij o RD Pesnica – Lenart lahko 
najdete na naši spletni strani www.rdpesnica-
-lenart.si.

Dušan Burian, RD Pesnica – Lenart



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 5 | 24. MAJ 201714 | 

Z NARAVO / GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Plezalka

Več kot 20 let stara plezalka 
razveseljuje lastnico Angelo 
Škrlec, ki srčno rada skrbi 

za urejeno okolico z rožami. Leto-
šnji maj ji je s cvetenjem povrnil ves 
trud.

K. Š.

Sončna elektrarna na hiši Breznikovih v Malni

V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
se je že več lastnikov hiš odločilo, da 
bodo na strehi svoje domačije zgradili 

sončno elektrarno za samooskrbo z električno 
energijo. Med prvimi so bili Gričarjevi iz Par-
tinja (gre za nekdanjo Koroščevo domačijo), 
na začetku maja pa si je sončno elektrarno na 
streho doma postavila tudi družina Vojka Bre-
znika iz Malne.

Breznikova hiša ima okoli 450 kvadratnih 
metrov stanovanjskih in drugih površin. Se-
grevajo jo s toplotno črpalko na električno 
energijo. Elektrika je edini energent, ki ga upo-
rabljajo, saj plina nimajo, z drvi pa ne kurijo.

Na začetku meseca je na strehi Brezniko-
ve hiše podjetje Ekod iz Buč na Kozjanskem 

postavilo sončno elektrarno z močjo 11 kWh. 
Ta elektrarna bo letno proizvedla okoli 11.500 
kWh električne energije, kar bo zadoščalo za 
samooskrbo hiše z elektriko. Kadar bo pro-
izvajala več električne energije, kot jo bodo 
potrebovali, bo električno energijo dajala v 
električno omrežje, števec pa se bo vrtel na-
zaj. Ko lastna proizvodnja ne bo dovolj velika 
za njihove potrebe, pa bodo elektriko jemali 
iz omrežja nazaj, števec pa se bo vrtel naprej. 
Na letni ravni bo proizvodnja električne ener-
gije pri Breznikovih približno enaka njeni 
porabi, stroškov za električno energijo v bo-
doče praktično ne bodo več imeli, naložba v 
sončno elektrarno za samooskrbo pa naj bi se 
jim poplačala v desetih letih, medtem ko bo 

sončna elektrarna obratovala še veliko 
let dlje. Vojko Breznik je prepričan, da 
je naložba v sončno elektrarno dobra in 
pametna naložba, zato so se za njo tudi 
odločili.

Poglejmo še izračun. Pri letni porabi 
12.650 kWh plača potrošnik mesečno 
136 evrov elektrike za energijo, omre-
žnino, dajatve in prispevke. Po naložbi 
v sončno elektrarno za samooskrbo pa 
plača samo omrežnino ter dajatve in 
prispevke v višini 14,88 evra mesečno. 
Razlika je torej očitna.

Od aprila naprej eko sklad delno sub-
vencionira gradnjo sončnih elektrarn 
za samooskrbo, poleg tega pa lahko 
investitorji za ta namen najamejo tudi 
kredit.

T. K., foto: Karmen Breznik

Koši za pasje iztrebke v Benediktu

V zadnjem obdobju je na 
pločnikih in sprehajalnih 
poteh v Benediktu opa-

ziti vedno več lastnikov psov, ki 
svoje domače ljubljenčke vodijo 
na sprehode. Verjamemo, da se 
veliko lastnikov psov zaveda, da 
je lastništvo psa odgovornost, se 
pa po 'kupčkih' na pločnikih in 
sprehajalnih poteh vidi, da veliko 
njih te odgovornosti nima. Ta od-
govornost se nanaša na lastnikov 
odnos do psa. Nanaša pa se tudi 
na lastnikov odnos do okolja in 
do sosedov ter sokrajanov. Pobi-
ranje pasjih iztrebkov za svojimi psi v urba-
nem in malo manj urbanem okolju je naloga 
vsakega lastnika oz. skrbnika psa. Še posebej 
pozorni bodite na to, da si vaš pes ne 'prilasti' 

sosedove zelenice za opravljanje 
svojih potreb medtem, ko imate 
vi 'pomembnejša' opravila, kot 
pa je voditi svojega psa na vsa-
kodnevni sprehod in počistiti za 
njim. Ko pa se s svojim štirino-
žnim kosmatincem sprehajate po 
Benediktu, zmeraj imejte s seboj 
tudi vrečke za pasje iztrebke, ki 
jih po novem lahko odložite v 
posebej za to namenjene koše ob 
sprehajalnih poteh. Koši so na-
meščeni ob Slatinski cesti in po 
eden na zelenici na Čolnikovem 
trgu ter ob pločniku v smeri pro-

ti Svetim Trem Kraljem v Slovenskih goricah. 
Bodite odgovorni lastniki psov in prebivalci 
Benedikta. Sokrajani vam bodo hvaležni.

BŠ

Vojko Breznik je na družinsko hišo v Malni postavil sončno 
elektrarno z močjo 11 kWh.

Modri glavinec – plavica (Centaurea cyanus)
Z otroki 4. razreda, ki so pri zeliščarskem 

krožku, smo si »privoščili« Komarnik in 
lepoto pisanih travnikov ob njem. Ti lepi 
travniki so nas očarali, prav tako tudi ptičji 
svet, ki nam ga je predstavil ornitolog Robi 
Šiško. Ob vračanju v Voli-
čino preko Strme gore smo 
odkrili njivo pšenice z ne-
kaj cvetovi plavice, rdečega 
poljskega maka in kamili-
ce. Pogled na to njivo me je 
popeljal v čas otroštva, ko 
so bila zlata pšenična polja 
polna modrine plavice. Žal 
takšnih polj ni več, je pa 
sreča, da se je plavica pre-
selila v vrtove.

Plavica je slovensko ime dobila po modri 
barvi cvetov. Ime Centaurea naj bi izhajalo 
iz bajke, v kateri je kentaver Hiron naučil 
grškega junaka Ahila, kako s plavico in rma-
nom pozdraviti rane. Grška boginja žetve pa 
je imela cvet plavice zataknjen v laseh. Kot 
vse rastline ima tudi plavica mnoga domača 
imena: modriš, glavinec, žitnica, modrica, 
kneginja, anzeljček. Je enoletnica z dlaka-
vim, robatim, razvejanim steblom, na kate-
rem so nebesno modra koškasta socvetja. V 
višino zraste od 30 do 60 cm. Liste ima su-
ličaste, velike do 4 cm. Razmnožujemo jo s 
semeni. Ko jo enkrat imamo, sama poskrbi, 
da jo bomo imeli na vseh koncih vrta. Za-
cveti v drugi polovici maja in cveti čez vse 
poletje. V zdravilne namene nabiramo cve-
tove, ki jih hitro posušimo v senčnem mestu, 
da ne izgubijo lepe modre barve. V ljudskem 
zdravilstvu je bila plavica od nekdaj cenjena 
za zdravljenje oči, za spodbujanje izločanja 
urina, zaradi česar pride prav tudi pri obo-
lenju ledvic, mehurja, pri težavah z jetri, 
žolčem in sklepi. Priporoča se proti prhlja-

ju, temencam in krastam na lasišču kakor 
tudi za zdravljenje ran. Čaj: naredimo kot 
poparek iz skodelice vrele vode in ene žličke 
suhih cvetov. Pijemo skodelico pol ure pred 
obroki. Lahko pa naredimo tudi hladni na-

mok, ki stoji nekaj ur, ga 
precedimo in segrejemo 
na telesno temperaturo. 
Pogosto plavico mešamo 
k drugim zeliščem, še po-
sebej k aromatičnim, saj 
je plavica sama brez oku-
sa in blagega delovanja. 
Čajnim mešanicam da lep 
izgled. Kapljice za oči: v 
liter vrele vode damo eno 

pest posušenih cvetov, pustimo, da počasi 
vre 5 minut, potem naj pokrito stoji še 30 
minut. Te kapljice ali tudi obkladke upora-
bljamo za utrujene in vnete oči. Prašek za 
rane: posušene cvetove zmeljemo v prah in 
ga posujemo po gnojnih ranah. Nataša Špi-
ranec Maurer rožno vodo (hidrolat) pripo-
roča pri negi suhe, nagubane in občutljive 
kože. V kombinaciji s hidrolatom prave siv-
ke pa dobimo odlično sredstvo za osvežitev 
vseh tipov kož. Ker se zdravilne lastnosti v 
veliki meri prenesejo v hidrolat, ga upora-
bljamo tudi za očesne obkladke pri vnetih, 
oteklih, utrujenih očeh (računalnik) in pri 
ječmenčku. Vatico namočimo v hidrolat in 
jo položimo na zaprte oči.

Plavica se lepo obnese tudi v šopkih, žlah-
nitelji so uspeli vzgojiti mnogo barv (bele, 
roza, vijolična …). Tudi žuželke jo rade obi-
skujejo. Nekje sem prečitala, da imajo modri 
modri glavinec na domačem vrtu, saj nam 
vanj prinese dušo žitnega polja. Torej, bodi-
te modri!

Marija Čuček

Visoka tehnologija za okolje: Saubermacher v Kidričevem  
odprl nov center za ravnanje z nevarnimi odpadki

Povsem prenovljen center za ravnanje z nevarnimi odpadki v 
Kidričevem velja z zmožnostjo predelave do 51.000 ton nevar-
nih odpadkov letno za enega najbolj sodobnih centrov pri nas. 
Nevarne snovi, kot so kisline, lužine, olja, odpadki iz delavnic, 
mulji pri odstranjevanju barv in lakov, pa tudi onesnažena ze-
mlja, se na približno 8.100 m2 skladiščijo, pripravljajo in delno 
obnovijo za ponovno uporabo. Center je svoja vrata uradno da-
nes, 21. aprila, s slavnostno otvoritvijo, na kateri je bila prisotna 
tudi Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Zaradi svoje tehnične opremljenosti predstavlja nova loka-
cija trenutno najsodobnejši visokotehnološki center za trdne 
in tekoče nevarne snovi v Sloveniji in je v takšni obliki edin-
stvena. Obseg naložbe znaša okoli 6 milijonov evrov, na lokaciji 
pa je trenutno zaposlenih 31 delavcev. »Novi objekt predstavl-
ja pomemben korak k okrepitvi našega položaja v Sloveniji«, se 
nad najnovejšo naložbo veseli Hans Roth. »Istočasno lahko 
še bolj dvignemo raven sinergije med avstrijskimi lokacijami v 
Premstättnu in Trofaiach-u in obrate optimalno izkoristimo«, 
nadaljuje okoljski pionir iz Avstrije. Slavnostna otvoritev 
centra je potekala skupaj s predstavniki politike, gospodarstva 
in znanosti, tako iz Avstrije kot iz Slovenije.

Infrastruktura 
Center za ravnanje z nevarnimi odpadki se nahaja na ob-

močju tovarne aluminija, podjetja Talum. Njegovo jedro ses-
tavljajo kemično-fizikalni predelovalni obrat s popolnoma av-
tomatiziranim sistemom vodenja procesov, sodobno opremljen 
laboratorij, posebna skladiščna in obdelovalna infrastruktura, 
področje za drobljenje odpadkov in upravna stavba. »Zaščita 
ljudi in okolja je tudi v Sloveniji na prvem mestu. Tako je celoten 

izpust zraka na lokaciji čiščen s posebno napravo, in vodoodporni 
beton ter številni lovilniki olj ščitijo podtalnico«, opozarja Ger-
hard Ziehenberger, član uprave za tehnologijo pri Sauberma-
cherju, na nekatere sprejete okoljske ukrepe. 

Vse emisije se kontrolirajo sproti. Sodobna naprava za po-
žarno varnost skrbi za varnost zaposlenih, celotne lokacije in 
okoliške industrije. Poleg tega uporablja podjetje Sauberma-
cher Slovenija obstoječo infrastrukturo upravljavca tovarne 
aluminija, kot so na primer njihovi gasilci ali varnostniki.

Obeti
Industrijsko območje z dobro prometno in železniško pove-

zavo nudi tudi možnost nadaljnje rasti. »Ko je omenjeni center 
decembra leta 2015 prejel dovoljenje za poskusno obratovanje, 
smo vedeli, da se bo uresničila naša dolgoletna zgodba o uspehu 
doseganja pomembnih in naprednih investicij. Potenciala je še 
veliko. Trenutno v Sloveniji praktično ni predelovalnih obratov za 
nevarne odpadke. Zaradi svoje tehnične opremljenosti pa pred-
stavlja nova lokacija trenutno najsodobnejši visokotehnološki 
center za trdne in tekoče nevarne snovi v celotni Sloveniji in zelo 
smo ponosni, da smo prav v podjetju Saubermacher Slovenija bili 
tisti, ki smo tovrstno investicijo, seveda ob podpori lastnikov iz 
Avstrije, izvedli,« je povedal Rudolf Horvat, direktor podjetja 
Saubermacher Slovenija.

Saubermacher Slovenija, d. o. o., je že 26 let registrirana in 
pooblaščena družba za izvajanje storitev gospodarnega ravna-
nja z odpadki. Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o., posluje 
trenutno na petih lokacijah, in sicer v Murski Soboti, Lenartu, 
Vrhniki, Ptuju in v Kidričevem. Podjetje Saubermacher Slove-
nija ima tudi kapitalske deleže v podjetjih Čisto mesto Ptuj, d. 
o. o., Ekologija, d. o. o., PUP-Saubermacher, Saubermacher-
-Komunala, d. o. o., Ekomobil, d. o. o. in Eko Plastkom, d. o. o. 

Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o., tako danes, skupaj 
s svojimi povezanimi družbami sodeluje s kar 51-imi sloven-

skimi občinami, kjer nam 
zaupa preko 22.000 gospo-
dinjstev in več kot 240.000 
prebivalcev. Več informacij 
je na spletni strani www.sa-
ubermacher.si. 
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95 let - Marija Feiertag 

Marija Feiertag, rojena Kaučič, občan-
ka občine Sveta Ana, je v soboto, 6. 
maja 2017, praznovala 95 let.

Gospa Marija je bila ro-
jena 6. 5. 1922 na Krem-
berku. V Kaučičevi druži-
ni, v kateri je bilo 6 otrok, 
je bila Marija prvorojenka. 
V mladih letih je spozna-
la življenjskega sopotnika 
Ivana Feiertaga, s katerim 
se je poročila in živela ne-
kaj let v Mariboru, nato pa 
so se leta 1952 preselili na 
kmetijo v Ledinek 44. Da-
nes je ponosna na svojih 6 
otrok, 2 hčeri in 4 sinove, 
še posebej pa je hvaležna 
hčerki Dragici, pri kateri 
živi. Jesen življenja ji lepša 
velika družina, saj ima go-
spa Marija kar 16 vnukov, 
20 pravnukov in že 3 prapravnuke. Da je bilo 
življenje še bolj pestro, pa se je vedno dobro-
voljna Marija rada udeleževala dogodkov 
Društva upokojencev Sveta Ana, plesala, pela 
ter pletla in hkrati spremljala politiko, ki jo še 
danes zanima.

Gospo Marijo so na lep pomladni dan, prav 
na njen častitljivi jubilej, ko je bila obdana v 

krogu svojih domačih, obiskali župan občine 
Sveta Ana Silvo Slaček, naddekan Anton Fras, 
predstavniki Občinske organizacije Rdečega 

križa Sveta Ana s predsednikom Martinom 
Kocbekom in predstavniki Društva upoko-
jencev Sveta Ana s predsednikom Milanom 
Baumanom. Zaželeli so ji še mnoga zdrava in 
seveda srečna leta.

AR

90 let Ivane Pirš iz Oseka

V petek, 5. maja, je svoj 90. jubilej pra-
znovala Ivana Pirš iz Oseka. Ivana je 
bila rojena na Vanetini staršema Frčal. 

Leta 1950 se je poročila z Adolfom Piršem iz 
Oseka, kjer sta si tudi ustvarila svoj dom. V 
zakonu sta se jima rodila sin Jožek in hči Šte-

fka. S svojo dobrosrčnostjo 
je Ivana lepšala otroštvo re-
jenkama Majdi in Darinki.

Jesen življenja preživlja z 
družino sina Jožeka. Danes 
je Ivana ponosna babica, 
prababica in celo prapraba-
bica.

Na njen jubilejni praznik 
smo jo obiskali predstavniki 
društva upokojencev Sveta 
Trojica, Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Sveta 
Trojica in župan Darko Fras 
ter ji zaželeli še mnoga zdra-
va leta.

Barbara Cvetko
Ivana je na fotografiji s pravnukinjo Milo.

Bisernoporočno slavje zakoncev Simonič 
iz Voličine

V soboto, 22. aprila 2017, sta v krogu do-
mačih in prijateljev praznovala 60 let 
zakonskega življenja Terezija in Janez 

Simonič. Tako kot pred 60 leti sta tudi sedaj 
svojo »večno« zaobljubo opravila v cerkvi sv. 
Ruperta v Voličini, kjer je civilni del obre-
da opravil župan občine Lenart mag. Janez 
Kramberger, cerkvenega ob zahvalni maši pa 
je opravil župnik Jože Muršec.

Janez Simonič se je rodil 26. 9. 1934 v Selcih. 
Imel je dva brata in sestro. Oba brata sta žal že 
pokojna. Osnovno šolo je obiskoval v Voliči-
ni. Leta 1959 se je zaposlil v Tovarni umetnih 
brusov SWATY, kjer je delal do leta 1973, nato 
pa v Mariborski livarni - enota Lenart, kjer je 
delal do upokojitve - 1990 leta. 

Terezija Simonič, rojena Žižek, se je rodila 

21. 9. 1932 v Peščenem Vrhu pri Sv. Antonu. 
V družini je bilo 12 otrok, 6 fantov in 6 deklet. 
Žal je že veliko pokojnih, vendar še vedno lah-
ko objame brata Vinka in sestro Marijo. Gospa 
Terezija je bila 6. otrok v družini. Takratne raz-
mere so bile hude, zato večina otrok ni preži-
vljala otroštva doma. Tako je tudi Terezija po 
5. letu starosti odšla živet v Črmljenšak k tujim 
ljudem, kjer je pomagala pri vsakdanjih opra-
vilih. Osnovno šolo je obiskovala v Voličini. Po 
končanju je opravljala gospodinjska dela. Ker 
pri tej hiši ni bilo otrok in je vsa leta bila pri-
dna, je podedovala posestvo. 

Terezija in Janez sta se poznala že od otro-
štva dalje, saj je Terezija odraščala pri Janezo-
vem stricu. Po Janezovem prihodu od vojakov 
leta 1956 sta se zaljubila, iskrica ljubezni pa je 
začela tleti že malo prej. Poročila sta se 25. 2. 
1957 v cerkvi svetega Ruperta v Voličini. Po 
poroki sta živela na Terezijinem domu v Čr-
mljenšaku, ki sta ga tudi obnovila, saj je bila 
potreba po prostoru večja. Rodilo se jima je 5 
otrok: Ivan, Jožef, Marija, Terezija in Zlatko. 
Vsakdanjik je mineval, Janez je hodil v službo, 
Terezija pa je skrbela za otroke in pridno dela-
la na posestvu. 

Njuno življenje so dodatno polepšali še 
štirje vnuki, štiri vnukinje, en pravnuk in štiri 
pravnukinje, ki skrbijo, da babici in dedku ni 
nikoli dolgčas.

Družina Simonič je povezana, v bližini ži-
vijo vsi otroci z družinami, tako se pogosto 
srečujejo.

T. R.

Biserna poroka zakoncev Vakej

Tridesetega aprila sta v krogu domačih, 
prijateljev in sosedov praznovala 60 let 
zakonskega življenja Gizela in Janez Va-

kej iz Ledineka 13. V avli Antona Fašinga je 
zakonsko zvezo svečano obnovil župan Silvo 
Slaček in postala sta bisernoporočenca občine 
Sveta Ana. Cerkveni obred je 
v cerkvi sv. Ane opravil do-
mači naddekan Anton Fras. 

Zakonsko zvezo sta Ja-
nez in Gizela sklenila marca 
1957, mlada in polna idealov, 
se vselila v hiško ob Janezovi 
domači hiši, kjer sta živela 
mati Marija in oče Franc. Hi-
ška jima je pomenila več kot 
palača, čeprav v njej ni bilo 
osnovnih stvari, a to takrat 
ni bilo tako pomembno. Po-
membne so bile pridne roke, 
ki so začele ustvarjati dom. 
Janez se je s kolesom vozil iz 
Ledineka v Maribor v službo, 
po luknjasti makadamski poti, večkrat samo s 
kosom kruha v žepu, Gizela pa je delala doma 
in po sosednjih kmetijah, da je odslužila po-
moč pri obdelavi njiv. Po rojstvu prve hčerke 
je Janez moral odslužiti še vojaški rok, zato je 
Gizela ostala sama z malim otrokom – enim 
v zibelki, drugim pa pod srcem. Po vrnitvi je 
Janez ponovno sedel na kolo, ki ga je vozilo do 
Maribora in do službe, kjer je kmalu postal zi-
darski delovodja. Večino časa je prebil na tere-
nu in pod njegovim nadzorom je zraslo veliko 
hiš, blokov, stolpnic, hotelov in tovarn. 

Družina se je večala, hiško je bilo treba raz-
širiti. Ker je bilo denarja vedno premalo, sta 
večino delala sama. Gizeli ni bilo težko stopiti 
k mešalcu, poleg pa kuhati, opraviti gospo-
dinjska dela, speči kruh za otroke in poskrbeti 
za Janezove starše. Po izgubi staršev sta do-

gradila hišo in hlev ter tako postavila na noge 
malo domačijo, ki je morala dati dovolj kruha 
za družino.

Janez se je odpravil celo v Irak in v Avstri-
jo, pridobljeno znanje pa je potem prenesel v 
podjetje Centrovod v Lenart. Težko bi prešteli 

vse kraje po Sloveniji, na Hrvaškem in celo v 
Bosni, kjer stojijo stavbe, zgrajene pod Janezo-
vim budnim očesom; nam najbližji je učitelj-
ski blok na Sveti Ani. Hkrati bi težko prešteli 
vse njive in travnike, v katere je vloženo delo 
Gizele, ki je za krpanje družinskega proraču-
na delala ne samo pri okoliških kmetijah, am-
pak tudi v Avstriji, kljub temu da so bili doma 
otroci, ki so potrebovali mamo.

Kljub težkemu delu sta ohranila dobro voljo 
in se še danes zavrtita ob taktih harmonike ali 
pa pritegneta pesmi. Oba sta tudi člana dru-
štev na Sv. Ani, katerih srečanj se redno udele-
žujeta. Radi imamo takšne ljudi, ki ob vsakem 
dejanju razmišljajo tudi o soljudeh, posebej so 
dragoceni v manjši skupnosti, kakršna je naša 
občina. 

Ivanka Filipan in AR, foto: Marjan Dvoršak

Zlatoporočenca Justina in Lovrenc Škerget 
iz Sp. Senarske

Sobota, 22. april 2017, je bil za zakonca 
Škerget iz Spodnje Senarske lep dan, ko 
sta v spremstvu domačih, sosedov in pri-

jateljev v cerkvi Sv. Trojice praznovala zlati 
zakonski jubilej. Kot je sedaj običaj, sta civilni 

in cerkveni obred potekala v cerkvi. Civilnega 
je ob asistenci Barbare Cvetko opravil župan 
občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah Dar-
ko Fras, ki je v svojem nagovoru med drugim 
dejal: »Zakonska zveza je temelj tradicional-

ne družine, družina pa je osnovna družbena 
celica, ki je ključnega pomena za razvoj naše 
skupnosti. Zakonska zveza, v katero sta sto-
pila iz ljubezni, ne pomeni samo 
sreče in zadovoljstva, ampak tudi 
dolžnosti in odgovornosti. Da 
sta jo lahko gojila in negovala, 
je od vaju zahtevala tudi veliko 
potrpljenja in spoštovanja drug 
do drugega. Vse to je vama uspe-
lo.« Župan je zakoncema izročil 
zlatoporočno listino ter prilo-
žnostno darilo občine in z njima 
nazdravil s trojiško penino.

Po nagovoru župana je njuno 
življenjsko zgodbo predstavila 
Baraba Cvetko. Civilno sta se po-
ročila pred 50 leti, 1. aprila 1957 v 
Lenartu, dan kasneje pa cerkveno 
pri Sv. Trojici. Justina se je rodila 
1947. leta v Zgornjih Verjanah. Nekaj let je bila 
zaposlena, nato pa se je predajala skrbi za dru-
žino in delala na kmetiji. Po poroki sta si dom 
ustvarila na Lovrenčevi domačiji v Spodnji 
Senarski. V zakonu so se jima rodili Lovrenc, 
Danilo in Lidija. Vsi so si ustvarili svoje druži-
ne in ju danes razveseljujejo z vnuki: Denisom, 
Tomasom, Patricijo, Dorotejo, Matejem in 
Gašperjem. Justina je vseskozi aktivna članica 
Društva kmečkih žena in deklet, kjer je s svoji-
mi kmečkimi dobrotami sodelovala na števil-
nih prireditvah. Lovrenc se je rodil 1939. leta v 
Spodnji Senarski. Nekaj let je je delal v Avstriji, 
nato pa je kot voznik cisterne od leta 1975 do 
upokojitve 1992. leta delal v Petrolu. Je član 

Društva izgnancev Lenart in DU Sv. Trojica 
v Slovenskih goricah. Zakonca sta srečna, da 
si je hčerka Lidija z možem Miranom doma 

ustvarila družino in tako skrbi za domačijo.
Cerkveni obred je opravil p. Bernard in za-

koncema namenil nekaj lepih besed. Dejal je, 
da je vsaka darovana sv. maša zlata, zlata pa 
je tudi vsaka poroka dveh, ki želita živeti sku-
pno zakonsko življenje. Ob maši in obredu je 
sodeloval tudi p. Lavrencij, ki je bil več let žu-
pnik pri Sv. Trojici, sicer pa njun nekdanji so-
vaščan, ki je zakoncema pripravil lepo pridigo. 
Cerkveno slavje je s petjem pod vodstvom in z 
igranjem na orgle Andreja Dvoršaka popestril 
cerkveni pevski zbor. Po maši pa je zlatoporo-
čenca in njune svate z igranjem pričakal Pihal-
ni orkester Mol iz Lenarta.

OU
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Razmišljanje ob srečanju, ki se dogaja že trinajst let

Tokrat o Sv. Trojici in »naši« šoli
Skoraj neverjetno je, da se domačinom, 

ki so se rodili leta 1939 in 1940 ter šolo-
obveznim krajanom, ki so po koncu II. 
svetovne vojne živeli v občini Sv. Trojica, 
uspe že trinajst let vsako leto redno srečati. 
Največkrat se srečajo prvo soboto v maju. 
Na skupna srečanja se povabijo tisti, ki so 
osnovno šolo pri Sv. Trojici začeli obisko-
vati leta 1946 in 1947, skupaj so v teh dveh 
letih starši vpisali 84 (47 in 37) prvošolčkov 
(v šolskem letu 2010/2011 je osnovno šolo pri 
Sv. Trojici obiskovalo samo 173 učencev, ki so 
bili razporejeni v 9 oddelkov. »Podobe trojiške 
šole« 2011) 

Dosedanja srečanja so bila namenjena 
obujanju spominov, ponovnim spoznava-
njem, pa tudi trenutkom miru in tišine, s 
katerimi se poslavljajo od tistih, ki so za ve-
dno »odšli«. Žal, teh je vedno več, zato pa 
prihaja na srečanja vedno manj oseminse-
demdesetletnih deklic in dečkov – tako jih 
je nagovoril letošnji nagovorjenec, ki se je 

najprej zahvalil Slavku 
Štefanecu, kajti njegova 
zasluga je največja, da so srečanja uspešna.

Srečanja trojiških šolarjev niso namenjena 
samo druženju in obujanju spominov, več do-
sedanjih so izkoristili za obiske krajevnih zna-
menitosti in posebnosti, med sebe povabijo 
tudi goste, včasih pripravijo temo, o kateri naj 
bi tekla beseda. Srečanja so vedno v domači 
občini. Tako kot je vedno manj udeležencev, 
pa je za srečanja v »umirajočem« trgu tudi ve-
dno manj primernih lokalov – ostala je samo 
»Gostilna na griču«.

Na tokratnem 13. srečanju so udeleženci 
poleg osebnih obujali spomi-
ne na čase, ko so kmalu po 
vojni štirje ali njih pet drgni-
li po eno dolgo leseno klop. 
Niso imeli vsega v izobilju, 
kot ga imajo njihovi vnuki, 
celo pravnuki. Takrat so po 
veliki noči, ko je bila zemlja 
»žegnana« bili srečni, da so 
lahko šli v šolo bosi - in peš, 
danes pa se njihovi potomci 
zmrdujejo, če si lahko privo-
ščijo »samo navadne adida-
ske«, ko sedajo na avtobus. 
Pa saj je v današnjih časih 

to normalno. Mar ne? Vsi so se strinjali, da 
so jih tisti časi vzgojili tako, da je bilo manj 
zavidanja, manj favšije in več prijaznost ter 
pripravljenosti za pomoč bližnjemu. Šola, kot 
se je spominjajo, je bila drugačna od sedanje, 
bolj njihova.

Vsem se zdi, da se današnji učitelji večino-
ma pripeljejo od drugod, »odpikajo« svoje ure 

V A B I L O
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v juniju.

Večer hospica z naslovom

V DOM – ZAKAJ PA NE?
bo v torek, 6. junija, 2017, ob 17. uri v Domu pod gorco, Pekrska c. 56, Maribor.

Takšen je naslov knjige, o kateri se bomo pogovarjali. Nastala je na osnovi triletnega bivanja 
v domu za stare. Z različnih zornih kotov nas seznanja z dilemami, s katerimi je odhod v 
dom povezan – tako za človeka, ki v dom odhaja, kot za njegove svojce in za vse, ki delajo v 
domu. Razmišljali bomo tudi o tem, kako se v družbi, ki ceni mladost, zdravje, storilnost in 
akcijo, vendarle pripravimo na starost. Naša gostja bo Metka Klevišar - upokojena zdravnica, 
onkologinja – ustanoviteljica Slovenskega društva hospic.

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

90 let Jožefa Korošca

Desetega aprila je svoj 90. rojstni dan 
obeležil Jožef Korošec iz Jurovskega 
Dola. Jožef se je kot edini otrok rodil 

staršema v Jurovskem Dolu. Izučil se je za zi-
darja in bil poznan zidarski mojster. V zakonu 
z ženo Karolino sta se jima rodila sin Jožef in 
hči Dragica. Jesen življenja mu pestrijo ena 
pravnukinja in sedem pravnukov. Kljub devet-
desetim letom se še rad zaposli z izdelovanjem 
nabožnih kipov in razpel.

Ob častitljivem jubileju ga je obiskal župan 
Peter Škrlec in mu zaželel še veliko zdravih in 
aktivnih let.

Še na dan praznovanja slavljenca Jožefa je 
bila njegova žena Karolina, s katero sta pred 
dvema letoma slavila železno poroko – 65 let 
zakona, čila in je z njim praznovala jubilej. A 
žal se je po neljubem dogodku še v istem me-
secu od Jožefa za zmeraj poslovila. Karolina bi 
v letošnjem letu prav tako dopolnila svoj 90. 
rojstni dan.

Jasna Senekovič

85 let – Antonija Horvat in Gizela Perko 

V soboto, 22. aprila 2017, sta kar dve 
občanki občine Sveta Ana praznovali 
85 let, in sicer Antonija Horvat iz Zg. 

Ščavnice 73 in Gizela Perko iz Dražen Vrha 
47. Ob njunem jubileju ju je obiskal tudi župan 

Silvo Slaček ter ju zelo razveselil z obiskom. 
Ob izročitvi simboličnega darila in cvetja jima 
je zaželel še obilo srečnih in predvsem zdravih 
let.

AR

Janez Vakej – 80 let 

Letos aprila je praznoval 80. rojstni dan 
Janez Vakej iz Ledineka. Ob okroglem 
jubileju je nazdravil s svojimi najbliž-

jimi, z ženo, hčerkami in zeti, slavje pa ne bi 
bilo popolno brez vnukov, ki jih je še posebej 
vesel. S čestitko ga je presenetil tudi župan Sil-
vo Slaček, slavja pa sta se udeležili 
tudi predstavnici Občinske or-
ganizacije Rdečega križa Milena 
Kocbek in Erika Dragar. 

Janez, ki ga poznamo kot ose-
bo, ki je vedno pripravljena za 
pomoč in za dobro razpoloženje 
v družbi, se je rodil kot zadnji 
otrok materi Mariji in očetu 
Francu v cimprani hiši, kjer sta ga 
dočakali dve sestri in brat. Ker je 
bilo doma premalo kruha za vsa 
lačna usta, sta morali sestri že kot 
otroka oditi od doma in služiti pri 
tujih gospodarjih, pri katerih sta 
vse dneve delala tudi starša. Z bratom sta od-
raščala sama, brez matere, ki se je ob večerih 
vračala utrujena z okoliških kmetij in doma 
postorila le najnujnejše. V zgodnjih otroških 
letih je prav tako spoznal, kaj je vojna, čeprav 
še ni mogel razumeti strahu v očeh starejših 
in je gledal vojake v različnih uniformah kot 
nekaj nenavadnega in morda celo zanimivega. 
V tem času je sedel v šolske klopi na Sveti Ani, 
v kateri so bile nemško govoreče učiteljice. Po 
koncu 2. sv. vojne je nadaljeval šolanje in kma-
lu pokazal, da ima bistro glavo, zaradi česar so 
ga napotili na nadaljnje šolanje v Maribor. 
Šola, v kateri je pridobival znanje in prakso v 
zidarstvu, mu ni predstavljala težave, saj mu je 
bila matematika igra, v kateri je užival, hkrati 
pa je znal številke pretočiti v prakso, v konkre-
tne objekte in material. Njegovo široko znanje 

je prišlo še posebej do izraza na delovnem 
mestu zidarskega delovodje. Terensko delo ga 
je vodilo v različne kraje in razne države. Ve-
likokrat pripoveduje o nepozabnih doživetjih 
v Iraku in o ljudeh, ki jih je spoznal v tej odda-
ljeni deželi. Iz Avstrije je med prvimi prinesel 

v svoje podjetje v Lenart znanje o 
strojnih ometih, ki so pomenili 
velik obrat pri delu zidarjev. Ker 
je svoje znanje in delo nesebično 
delil, je bil iskan mojster, ki ga 
še danes ljudje prosijo za nasvet 
in napotek, kako kaj napraviti ali 
kako odpraviti kakšno težavo. 

Ob delu je kljub vsemu našel 
tudi čas za svojo ljubezen – pe-
sem, ki je zvesta spremljevalka 
na njegovi poti, bodisi da jo je 
zapel v naključni družbi, s cer-
kvenimi pevci, z oktetom Milana 
Edra, Obrtniškim zborom, bodisi 

s cerkveno-prosvetnim pevskim zborom Kul-
turnega društva Sveta Ana. Za svoje 50-letno 
glasbeno delovanje je prejel zlato Gallusovo 
značko in vrsto drugih priznanj. Sodeloval je 
pri številnih glasbenih revijah po Sloveniji in 
v tujini, več let tudi v osrednjem slovenskem 
srečanju zborov v Šentvidu pri Stični.

Na Sv. Ani se je odvilo malo dogodkov in 
dogajanj, pri katerih ni bilo Vakejevega Anze-
ka, nemiren duh pa ga vodi tudi po upokojitvi. 
Njegove roke ustvarjajo, kot da so pozabile, 
koliko let je med tem zdrselo mimo, njegove 
stvaritve pa so vidne na številnih hišah, raz-
metanih po slovenskogoriških gričih, ki so 
priča, da je njegovo življenje pristno in kon-
struktivno. 

Ivanka Filipan

Krvodajalske akcije v maju in juniju 2017
Sreda  31. 5. TBP Lenart  v tovarni
Sreda 14. 6. KORK Lenart v OŠ Lenart
Petek  30. 6. OO RK Cerkvenjak v OŠ Cerkvenjak 

V spomin 
Janez Ajlec (1947–2017)

V sredo, 22. 2. 2017, smo se na pobre-
škem pokopališču svečano in v velikem 
številu poslovili od Janeza Ajleca, rojene-
ga v Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Na 
pogrebu je bila zapeta pesem Pri Sveti 
Trojici sem doma in ena Slakova ter Avse-
nikova pesem. Pogreb se je začel z večjo 
zamudo, saj so se še mnogi želeli posloviti 
od Janeza v veži v mimohodu. Pogrebno 
slovesnost je vodil mariborski nadškof 
Alojzij Cvikl ob prisotnosti več duhovni-
kov: Igorja Novaka – župnika pri A. M. 
Slomšek Košaki, Damjana Vračka – gvar-
dijana pri Sveti Trojici, Francija Kovšeta – 
Bazilika Matere Usmiljenja (frančiškani), 
kamor so prej sodili Košaki, ter več okoli-
ških duhovnikov.

Janez Ajlec je bil dobro poznana in vi-
soko cenjena osebnost. Je mlinarjev sin 
in je postal ključavničar. Po šolanju se je 
zaposlil v Mariboru, po petih letih pa je 
še z dvema prijateljema odšel v Nemčijo. 
Tam je spoznal ženo Marijo. V Düssel-
dorfu sta odprla svojo gostilno in nato še 
eno. Vrnila sta se v Slovenijo, načrtovala 
sta varno prihodnost za svoje tri hčere. V 
Mariboru je odprl podjetje za nizke gra-
dnje. Ko je Janez v Avstriji na nekem oknu 
zagledal bela okna in zelena polkna, je bila 
to zanj ljubezen na prvi pogled. To mora 

priti tudi v Jugoslavijo, si je rekel, in kma-
lu to novost kot prvi prinesel v Slovenijo. 
Usmeril se je v stavbno pohištvo, razvili so 
tudi več inovacij. Nekdanji občinski velja-
ki mu niso omogočili nastanka podjetja 
pri Sv. Trojici. Dobivali so nagrade in pri-
znanja na državnem nivoju, odkrili pa so 
jih tudi kupci iz Japonske, Koreje in Rusije 
in tako so posli stekli na vse strani. Bil je 
večkratni državni prvak v vožnji z motor-
nimi čolni. V njihovi družini so vsi vedno 
veliko delali, znali pa so se tudi poveseliti. 
Janez in žena Marija sta bila najbolj po-
nosna na to, da sta otrokom privzgojila 
delavnost in poštenje. Gospod Ajlec je bil 
tudi družbeno aktiven, med drugim je bil 
predsednik gradbenega odbora za gradnjo 
košaške cerkve v Mariboru. Mnogim je 
pomagal s sponzorskim denarjem. Podje-
tje AJM so prevzele vse tri njegove hčerke 
z možmi in uspešna zgodba se nadaljuje.

Na svoj rojstni kraj je bil zelo navezan. 
Rad se je družil s poznanimi, bil je pre-
prost in je cenil človeka. V imenu Trojiča-
nov, ki nas ni bilo malo na pogrebu, se je z 
govorom poslovil župan občine Sv. Trojica 
v Slov. gor. Darko Fras.

Janez, hvala ti!
(Povzeto po reviji Vzajemnost, maj 2015) 

Zapisal: Slavko Štefanec
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Kot odmev na objavljeni fotografiji v prejšnji 
številki Ovtarjevih novic smo dobili pismo la-
stnika fotografij – Braneta Murka:

»Draga Marija, priložena fotografija mojega 
ata je nastala poleti 1944 nasproti Aublove hiše 
na vogalu gostilne. Slikal ga je Karl, Aublov sin, 
njegov vrstnik in prijatelj, saj je bil moj ata pri 
njih zaposlen od 1935 in tam tudi stanoval. Imeli 
so posestvo, gostilno, mizarstvo, rešetarstvo, so-
darstvo, vinograde ... in vse stavbe na Jurovski 1. 

Karl Aubl je še istega leta padel kot nemški 
vojak. Mojega očeta so mobilizirali na začetku 
1945, vendar se je po pobegu vrnil pred osvo-
boditvijo. Gospodarico, gospo Aubl, so odpeljali 
v pripor in naj bi bila kmalu potem usmrčena v 
Hrastovcu. 

Tako se je že leto po nastanku te fotografije raz-
trgala topla zgodba nekega poletnega dne, ko je 
Karl Aubl zadnjič slikal svojega prijatelja, mama 
Aubl pa je najbrž s kamnite klopi pred svojo hišo  
kibicala: Nasmej se no malo bolj, Franček ...

Druga fotografija je moja, nastala je 1965 na 
našem ganku, ki je bil leta 1944 prav tak… (in 

morda je še danes, na Jurovski c. – op. M.Š)
Lep pozdrav tebi in knjižnici!«
Hvala, Brane, in lep pozdrav v Kamnik. Hva-

la, da si in da nenehno deliš  z nami svoje bo-
gastvo, spomin za dogodke, zgodbe in nenehno 
dokazuješ, kako rad imaš svoje rodne Slovenske 
gorice. 

Zgodbe, ta in vse ostale, dokazujejo, da foto-
grafije »govorijo«, le pričevalce je treba najti.

 Dragocenosti, zapisane v čas, posnete z 
odlično fotografsko roko Mirka Brumna, je 
veliko. Maj, mesec mladosti, je vedno izžareval 
mladost: potekala so številna tekmovanja, dir-
ke, pohodi, zborovanja…

Ob pričujoči fotografiji nas zanima zgod-
ba, tudi kakšna osebna, čas in kraj. Svetujemo: 
pošljite svoj odgovor takoj, ko preberete Ovtar-
jeve novice (da kasneje ne pozabite), ker so vaša 
mnenja in informacije zares dragocene.

Vse zapise zato zbiramo na: Knjižnica Le-
nart, Nikova 9, 2230 Lenart. Pišete lahko tudi  
na: marija.sauperl@lenart.sik.si 

Marija Šauperl

Poletne kulturne prireditve LEN-ART 2017
Približuje se poletje, čas dopustov, toplih, dolgih po-

letnih večerov. V Lenartu bomo pregnali poletno mr-
tvilo s kulturnimi prireditvami LEN-ART. Poskrbeli 
bomo za smeh, zabavo, užitke ob klasični glasbi, udar-
ne rock ritme in stik s tujimi kulturami.

V času od 13. junija do 31. avgusta bodo na ogled 
številne prireditve - koncerti, klasične, rock, etno glasbe, komedije, folklora in dogodki, na-
menjeni najmlajšim. Nastopili bodo domači in tuji izvajalci, znana imena slovenske kulturne 
scene, ponovno bomo gostili tuje umetnike in spoznali manj znane kulture. Prireditve bodo 
potekale v Domu kulture Lenart in v Športni dvorani Lenart, financirane so s sponzorskimi 
sredstvi. Gostili bomo umetnike iz Afrike, ZDA, Slovenije …

LEN-ART bo zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč, družila nas bo dobra volja in pozi-
tivna energija. Ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA se bomo imeli lepo. Tudi vi ste del LEN-ART-
-a, spoštovane in spoštovani, vabljeni na prireditve!

Občina Lenart

OI JSKD Lenart
Regijsko srečanje otroških folklornih 
skupin v Cirkovcah

Območno srečanje otroških folklornih 
skupin – Diči diči diča 2017, ki je poteka-
lo marca v Sveti Trojici, je otroški folklorni 
skupini Šleka Pac OŠ Jurovski Dol, ki jo vodi 
Barbara Waldhütter, dodelilo uvrstitev na 
regijsko srečanje otroških folklornih skupin, 
ki je potekalo v Cirkovcah 19. aprila 2017 v 
organizaciji JSKD Ptuj. 
Jože Križan dobil priznanje za 
najboljšo moško vlogo

Rajko Stupar, strokovni spremljevalec 
letošnjih območnih srečanj odraslih gleda-
liških skupin v okviru OI JSKD Lenart, Or-
mož, Ptuj in Slov. Bistrica, je za priznanje za 
najboljšo glavno moško vlogo na regijskem 
nivoju predlagal Jožeta Križana, člana dram-
ske skupine KD Sv. Ana za vlogo Dr. Maksa 
Kemberja v predstavi Upor jezne gospodinje. 
Priznanje bo podeljeno na regijskem Linhar-
tovem srečanju odraslih gledaliških skupin 
2017, ki bo potekalo 2. in 3. junija v Slomško-
vem kulturnem domu v Slov. Bistrici. 

Prireditev v okviru tedna ljubiteljske 
kulture

Ljudske pesmi – območno srečanje sku-
pin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljud-
skih viž je potekalo 19. maja 2017 v kultur-
nem domu v Selcah. Na srečanju je nastopilo 
9 skupin, kot prvi so se predstavili pevci ljud-
skih pesmi Žitni klas KD Benedikt pod vod-
stvom Marije Lutar, drugi so nastopili ljud-
ski pevci Vrelec, KED Vrelec Benedikt, ki jo 
vodi Jožica Škof, predstavile so se še skupina 
ljudskih pevcev in godcev Musice Levares iz 

Benedikta pod vodstvom Marka Leva, pev-
ke ljudskih pesmi KD Trojica pod vodstvom 
Ide Šamperl, pevke ljudskih pesmi Društva 

upokojencev Lenart, ki jih vodi Milka Car-
tl, ljudski pevci KUD Kebelj, ki jih vodi Jože 
Turner, ljudski godci »Veseli veterani« KUD 
Lojzeta Avžner iz Zgornje Ložnice, ki jih vodi 
Karli Vidmar, Vaberški fantje iz Kovače vasi, 
KUD Šmartno na Pohorju, ki jih vodi Brigi-
ta Hren, zadnji pa so nastopili pevci ljudskih 
pesmi iz Selc pod vodstvom Janeza Kurnika. 
Strokovna spremljevalka srečanja je bila go-
spa Jasna Vidakovič. Srečanje je pripravil OI 
JSKD Lenart v sodelovanju s KTD Selce in 
občino Lenart.
Orfejeva pesem 2017

Revija pevskih zborov in malih vokalnih 
skupin bo potekala v kulturnem domu Cer-
kvenjak v soboto, 27. maja 2017, v organiza-
ciji OI JSKD Lenart in v sodelovanju s KD 
in občino Cerkvenjak. Revijo bo strokovno 
spremljala Bernarda Preložnik Kink. 
Srečanje mažoretnih in twirling 
skupin 

Srečanje bo potekalo 31. maja v Športni 
dvorani v Benediktu. Srečanje pripravlja le-
narški JSKD v sodelovanju s KD Benedikt 
in občino Benedikt. Strokovno bo srečanje 
spremljala Anita Omerzu.
Regijsko srečanje odraslih folklornih 
skupin v Lenartu

Bo potekalo v soboto, 10. junija 2017, v le-
narškem Domu kulture. Srečanje bo pripravil 
lenarški sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) 
v sodelovanju z občino Lenart. 

Breda Slavinec, foto: arhiv sklada

Jože Križan, prvi z desne, med akcijo na 
Delavnici pripovedovanja z Ano Duša

Nastop skupine pevcev ljudskih pesmi KTD 
Selce

KNjigolAndiJa

Pred 55. rojstnim dnevom Knjižnice Lenart
V Knjižnici Lenart potekajo vzdrževalna 

dela, lakiranje parketa. To je pestro predvsem 
za zaposlene, ki so že v aprilu in tudi v maju 
najprej umikali, nato pa vračali gradivo in 
težke regale spet na svoje mesto. Predvidoma 
naj bi vsa dela končali do konca maja. Seve-
da je bila knjižnica občasno tudi zaprta, zato 
gre zahvala tudi uporabnikom za razumevanje 
in Občini Lenart z izvajalcem del za uspešno 
delo.

To pomeni, da bo knjižnica čista in urejena 
pričakala svoj 55. rojstni dan, ki ga bomo kot 
vsako leto, tokrat malo poudarjeno, obeleži-
li s Temi veselimi dnevi Knjižnice Lenart od 
14. do 18. junija, in tudi sicer je celotno leto 
nekoliko bolj praznično (pomeni delovno in 
aktivno z različnimi dogodki za uporabnike 
knjižnice. Vabljeni!

Marija Šauperl

in se zopet odpeljejo. Kako je bilo včasih, je 
pripovedoval eden od udeležencev, ki je nekaj 
časa delal kot učitelj na trojiški šoli. Pravi, da 
naj o tem, kako je delal, sodijo drugi. Pravi 
tudi, da so se v nekih drugačnih časih poznali 
s krajani, s starši, njih in učence obiskovali na 
domu. Kulturno življenje kraja je bilo odvisno 
tudi od šolnikov, sodelovali so v nabiralnih 
akcijah, pri samoprispevkih, vabili ljudi na vo-
lišča in na sestanke, ki so bili za njih obvezni. 
Vsi krajani so se poznali, ob srečanjih je bilo 
slišati: Zdravo, Dober dan, pa tudi Hvaljen 
Jezus. Danes se z učitelji skoraj ne pozdravlja 
– ker se ne poznajo? Pa ne gre za neko zapo-
ved, gre za to, da je pozdraviti lepo, odzdraviti 
pa dolžnost! Če pa je, tako kot je, je nemogo-
če pričakovati, da bi bili mladi in manj mladi 
lepo vzgojeni. Še celo lepo vzgojeni najboljši 
človekov prijatelj človeka najprej prijazno po-
voha, preden, če je potrebno, pokaže zobe.

Morda bo kdo menil, da srečanje nekdanjih 
učencev ni prava prilika, niti gostilna ni pravo 
mesto, da bi razmišljali o dogajanjih v »najlep-
šemu kraju Slovenskih goric«, ki to že dolgo 
ni več. Čeprav nam v lokalnih medijih vodilni 
poskušajo dopovedati, da je v glavnem vse v 
redu in lepo, je resnica zelo žalostna. Stvari, s 
katerimi se hvalijo danes, bi morale biti stor-
jene že davno, takrat ko smo bili »zvezani« z 
Lenartom. Že lep čas Trojica samo izgublja. 
Prav takrat, ko so nam gospodarili veljaki iz 
Lenarta, se je to tudi začelo. V primerjavi z ne-
katerimi sosedi, ki so nas začeli prehitevati po 
levi in desni (Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in 
še kdo), so bili domači predstavniki krajevne 
skupnosti premalo odločni, prodorni, zahtev-
ni in napredni. Ko je Sv. Trojica pretrgala vezi z 
Lenartom, so »novoobčani« bili prepričani, da 
bodo doživljali boljše čase. Potem so naštevali 
stvari, ki jih dosedanja vodstva (voljeni in 
nastavljeni vodje) občine niso ali so naredili. 
Zapišimo najbolj izstopajoče: osiromašili so 
trgovinsko ponudbo, odgnali zdravnika, še 
vedno nimajo vse pomembne ceste pločnikov, 
so tudi preozke in s tem nevarne, od dveh, treh 
krožišč ni še nobenega, gostinsko-turistična 
ponudba je za kraj, kot je Trojica, nikakršna 
(domneva se, da oblastniki ne vedo, da je tu-
rizem gospodarska panoga in - kaj naj bi sploh 
bil trojiški TURIZEM?). Govori se in menda 
je res, da bo kraj izgubili tudi pošto. Nimamo 
pravega trškega središča z za kraj normalni-
mi servisnimi dejavnostmi in s prostorom za 
spomenike, ki bi jih postavili v zameno za bar-
barsko odstranjene in zapuščene spomenike s 
trškega pokopališča. Trojica nima doma za 
ostarele, ki bi nemočnim in osamljenim nudil 
boljšo in brezskrbno starost. In še marsičesa 
nima!

Nekaj pa je le vredno pohvale - obnova sa-
mostanske kleti, ki je del »Poti Martina Tour-
skega«, in kot tako bi jo morali promovirati 
in z njo najti načine, ki bi privabili turiste. 

Obnavljajo se cerkveni zvoniki. Zelo nujno in 
koristno! A dokler ta zanimivost ne bo priva-
bljala gostov, domačini od tega nimajo nobene 
(povratne) materialne koristi. Enako velja za 
cerkveno stopnišče, katerega obnovljena je le 
tretjina, stopnišče je prav tako kot cerkev z bo-
gatimi freskami Jakoba Brelle in vitraži edin-
stveno v Slovenskih goricah. A kdo je dovolil, 
da so pred leti s pleskanjem uničil poslikavo 
na stenah cerkve? Slišalo se je tudi, da si du-
hovnika, ki skrbita za duše vernikov, ne more-
ta privoščiti niti kuharice, in to v romarskem 
kraju, ki je bil v nekdanji »gnili« I. Jugoslaviji 
gostitelj državnih cerkvenih in oblastnih veli-
kašev. Verski turizem!?

Južno, na področju Zg. Senarske, ima Tro-
jica AC priključek, ki so ga menda v Ljubljani 
najprej poimenovali AC izvoz Sp. Senarska 
(!?) – šele na posredovanje »Domačih novic« 
in Občine je postal AC priključek Sv. Trojica. 
To kaže, da domačini sploh niso zavzeto sode-
lovali pri načrtovanju avtocestne trase, ki nam 
je vzela hektarje zemljišč, kraj Sv. Trojica pa od 
tega nima druge koristi kot to, da se domačini 
odpeljejo na delo in po nakupih drugam. Tako 
se bodo v službe, normalne trgovine in šole, 
drugam (tudi v vrtce in OŠ) vozili tudi ljudje iz 
novo zgrajenih hiš, ki bodo mogoče zgrajene 
in bodo razdrobile prostor, kjer bi lahko nastal 
Glavni trg Sv. Trojice (samo ob Cafovi in So-
darski ima trojica najmanj petnajst nepozida-
nih in delno že komunalno opremljenih parcel. 
Čemu bodo služile novonastale nepozidane par-
cele. Komu koristi nekoristna rabota?), tam bi 
lahko bilo tudi normalno občinsko središče. O 
tem bi se dalo še marsikaj povedati. (Sv. Trojica 
je bila povzdignjena v trg 23. septembra 1871. 
Trojiška kronika 2001).

Nikjer v svetu ne bi zamudili prilike izko-
ristiti ugodnosti, kot jo nudi AC priključek. 
Tudi na tem področju je Trojico Lenart »za-
obšel« in uredil zadevo tako, da je počivališče 
v Lormanju in ne pri Trojici, ki še naprej ostaja 
brez bencinske postaje, brez počivališča, brez 
marketa, brez motela z zimsko-letnim baze-
nom, brez kampa za kamperje in avtodome, 
brez … 

Prav vsa društva, ki delujejo pri Trojici, 
zaslužijo podporo, posebej tista, ki skrbijo za 
varnost in pomoč, žal pa ne morejo in niso 
sposobna biti nosilci turističnega gospodar-
stva. 

Med drugim razmišljanjem nekdanje tro-
jiške šolarje obletavajo slutnje in občutki, da 
izvoljeni in tudi plačani Sv. Trojico ponovno 
»prodajajo« v občino Lenart in še kam.

»Tudi mi, oseminsedemdesetletniki, nismo 
več zelo koristni, bomo pa še nekaj časa 
volivci, in ko bomo na naslednjih volitvah 
volili, moramo pomisliti predvsem na naš 
rojstni kraj!« pravijo stare deklice in dečki z 
izkušnjami in mnogimi vedenji in videnji.

S. Štefanec in I. Štrakl za skupino 1939–1940



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 5 | 24. MAJ 201718 | 

IZ KULTURE

Evitel d.o.o. PE Lenart Lenapark
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. goricah
Tel: 051 637 600
Email: lenart.evitel@siol.net

* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si. Vse cene vključujejo DDV.
*

28. 4. 2017

Tudi za poslovne 
uporabnike.

17. koncert OPZ Kamenčki
Tudi letošnji koncert OPZ Kamenčki, ki je 

bil že  17. zapovrstjo in se je zgodil v četrtek, 
20. aprila, ob 18. uri 
v Domu kulture Le-
nart, je vse ljubitelje 
glasbe ponovno 
navdušil.

Mladi, nadebu-
dni pevci, ki jih je 
letos v zboru kar 
49, so obiskovalce v 
polni  dvorani od-
peljali na slikovito 
glasbeno popoto-
vanje po vrtcu Le-
nart, ki se prav letos 
ponaša s posebnim 
jubilejem, to je s 60-letnico svojega obstoja.

Mlade pevce je skozi pesmi  spretno vodila 

zborovodkinja Helena Klobasa, ki je otroke na 
ta dogodek pripravljala  vse leto, prav tako pa 

je imela vodilno vlogo pri idejni zasnovi kon-
certa. Pri vodenju prireditve pa so se letos zelo 

sta  načrtuje  kar nekaj dejavnosti.  20. maja, 
v tednu ljubiteljske kulture, je pripravila svoj 
2. samostojni koncert, 27. maja  se bomo ude-
ležile Orfejeve pesmi v Cerkvenjaku. Pevke 

nastopajo tudi na društvenih, krajevnih in 
občinskih prireditvah. Prav tako bomo v po-
letnih mesecih pripravili različne kulturne in 
zeliščarske delavnice za naše najmlajše, pa tudi 
za starejše se obeta nekaj dejavnosti.  S svoji-
mi obiski bomo razveseljevale tudi člane DBE 
Zavoda Hrastovec v Voličini.  V jesenskih me-

secih  pripravljamo v okviru mednarodnega 
dne boja proti revščini dobrodelni koncert. 
Prav tako se bomo v okviru raznih projektov 
Občine Lenart povezovali s sosednjimi drža-

vami. Zeliščarska sekcija bo še naprej 
delala z otroki zeliščarskega krožka na 
OŠ Voličina, organizirala izdelavo šop-
kov in blagoslov zelišč v mesecu avgu-
stu, pripravila skupaj z vokalno skupi-
no Amista čajanko pod Čučkovo uto. 
Še naprej bomo prostovoljno urejali 
vrtove pri sv. Rupertu, jih promovirali 
v medijih in organizirali vodene ogle-
de. Organizirale bomo tudi predavanja 
s področja zeliščarstva, delavnice na 
temo naravne kozmetike, sodelovale s 
humanitarnimi organizacijami v kraju 
ter z društvi s podobno dejavnostjo in 
skrbeli za samoizobraževanje. Zada-

le smo si dolgoročni cilj zbiranja starih ljud-
skih pesmi in starih zeliščarskih receptov. O 
pomembnejših dogodkih in prireditvah vas 
bomo sproti obveščali in vas že zdaj vabimo, 
da se jih udeležite.

Simona Čuček

8. Jurjevo srečanje folklornih skupin 
V soboto,13. maja, zvečer  je v Jurovskem 

Dolu potekalo  8. Jurjevo srečanje folklornih 
skupin, ki ga tradicionalno organizira Fol-
klorna skupina Jurovčan v času praznovanja 
praznika občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
Letos je prireditev potekala tudi v okviru Te-
dna ljubiteljske kulture – 2017, ki ga organizira 
Javni sklad za kulturne dejavnosti R Slovenije.

Folklorne skupine so se pred koncertom 
zbrale na osrednjem trgu, ki je v letu 2016 sku-
paj s Hajnčevo potjo prejel nagrado Turistične 
zveze Slovenije za 2. mesto v kategoriji najlep-
še urejenih trških jeder.

Obiskovalcem so se  predstavile v povorki, 
ki jo je vodil Zeleni Jurij in v krogu skupno 

zaplesale polko, ki so jo zaigrali vsi godci fol-
klornih skupin. Občudovali smo lahko izvirna 
folklorna oblačila iz območij Dolenjske, Koro-
ške, Gorenjske, Prekmurja in Štajerske.

Na odru kulturnega doma je najprej na-
stopila otroška folklorna skupina OŠ Jožeta 
Hudalesa,  ki je na oder pripeljala Zelenega 
Jurija in nato predstavila letošnjo novo odrsko 

postavitev ŠOŠTAR PIK PIK. Folklor-
na skupina Cepci KUD Ligojna v obči-
ni Vrhnika se je predstavila s  spletom 
dolenjskih plesov. Folklorna skupina 
KUD Beltinci je zaplesala plesni  splet  
DOUŽNJEK. Folklorna skupina KD 
svoboda center Trbovlje je zaplesala 
splet koroških plesov. Folklorna sku-
pina Kamnik se je predstavila z odrsko 
postavitvijo NA PLANINI. Gostite-
ljica - Folklorna skupina Jurovčan se 
je predstavila  z odrsko postavitvijo 
»KAJ ČE JIRGECA DOBIM«. Plesni 
del prireditve je zaključila mladinska 
FS Jurovčan, ki je s svojim delovanjem 

pričela oktobra lani, z živahno odrsko postavi-
tvijo z naslovom: ČINDARA. 

Številne obiskovalce prireditve sta pozdravi-
la in nagovorila župan Peter Škrlec in  predse-
dnik kulturnega društva Miroslav Breznik.

Miroslav Breznik

Zanimivosti iz Kulturnega društva Rojs 
Srečko Niko Voličina

Kulturna društva imajo pomembno social-
no funkcijo tudi v današnjem praznem, le na 
videz bogatem globaliziranem svetu. Človek v 
njih išče oporo za koristno, zabavno in ustvar-
jalno prenašanje vseh tegob časa, ki mu jih ta 
prinaša. Na delovanje društev vplivajo tudi ak-
tualne družbene razmere, nekaj pa zagnanost 
in delavnost posameznikov, članov društva. 
Za ljubiteljska društva so značilni tudi vzponi 
in padci, obdobja večje ali manjše kreativnosti.  

V Kulturnem društvu Rojs Srečko Niko 
Voličina delujeta dve sekciji - vokalna skupi-
na Amista in sekcija za zeliščarstvo. V mesecu 
marcu smo imeli občni zbor, kjer smo izvoli-
li nov upravni odbor in sprejeli plan dela za 
leto 2017.  Osnovni namen našega društva je 
razvijanje in spodbujanje kulture, na zeliščar-
skem področju pa širjenje znanja o zdravilnih 
zeliščih, uporabi le-teh in ohranjanje starih 
običajev. V tem letu vokalna skupina Ami-
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Rezervni deli
»Prodam rezervne dele za mercedesa.«
»Kje pa si jih lahko ogledan.«
»Na Slovenski cesti od številke 42 do 75.«

Pravi moški
»Draga, ali si si kdaj zaželela, da bi bila 
moški, takšen ta pravi,« je mož povprašal 
ženo.
»Ne dragi. Pa ti?«

Nevarno vprašanje
»Dragi, ali si vesel, da je prišla k nam na 
počitnice moja mama?«
»Draga, ali zopet iščeš prepir?«

Dieta
»Kako ti je uspelo tako shujšati?«
»Na ločevalni dieti sem.«
»Kaj to pomeni?«
»Da se ločujem, kuhati pa ne znam.«

»Peter, zakaj si danes tako zaskrbljen,« je 
šivilja Marica pri malici povprašala rezkar-
ja Petra.

»Po televiziji sem slišal, da se življenjska 
doba pri nas podobno kot v drugih razvitih 
državah iz leta v leto podaljšuje,« je zami-
šljeno odvrnil Peter.

»To pa je zares vesela novica,« je vzkli-
knila Marica.

»No ja, je in ni,« je začel mencati Peter. 
»Ne vem, kaj naj ti rečem.«

»Peter, kaj pa govoriš,« je bila vsa iz sebe 
Marica. »Ali ni to čudovito, da bomo živeli 
dalj časa.«

»Marica, vprašanje pa je, kako bomo ži-
veli,« je dejal Peter. »Ker imam minimalno 
plačo, bo moja pokojnina tako skromna, 
da bom na stara leta še životaril težko.«

»Peter ima prav,« se je v pogovor vključil 
mizar Tone. »Marsikateri starostnik živi v 
takšnem pomanjkanju in osamljenosti, da 
mu je življenje muka.«

»Draga moja, na življenje v starih letih 
se morata pripraviti sedaj, dokler sta še pri 
močeh,« je povzdignila glas Marica. »Stari 
slovenski pregovor pravi, da moraš na sta-
rost misliti že v mladosti.«

»Čeprav imam nizko plačo, bi kaj male-
ga za starost še lahko privarčeval,« je zami-
šljeno dejal Peter. »Vendar pa ne vem, kako 
bi privarčevani denar ohranil do starosti, 
da mi ga ne bi 'pojedla' inflacija, ki je zopet 
začela naraščati.«

»Raje kupi delnice, te z leti manj izgubijo 
na vrednosti kot denar,« je dejal Tone.

»Kaj si nor, Tone,« je razburjeno zakrilil 
z rokami Peter. »Poglej, kaj se je zgodilo z 
delnicami Nove Kreditne banke Maribor.«

»Potem pa kupi kakšen zlat prstan ali 
zapestnico in ju spravi v bančni trezor,« je 
predlagal Tone.

»Ni govora,« je zamahnil z roko Peter. 
»Ali se še spomniš, kako so pred leti nepri-
dipravi vdrli v eno od ljubljanskih bank in 
izropali vse trezorje. Dandanes tudi banke 
niso več varne – če ne propadejo same od 
sebe, pa jih kdo oropa.«

»Hm, hm,« je zamišljeno zabrundal 
Tone. »Potem pa kupi gozd. Ko boš star, 
boš lahko prodajal les iz njega.«

»Tone, danes so stroški spravila lesa in 
davki ter prevozni in drugi stroški tolikšni, 
da ti od prodaje lesa ostane bore malo. Na 
stara leta, ko ne bom mogel več sam popri-
jeti za delo, bi imel z gozdom več skrbi kot 
koristi.«

»Hm, hm, danes človek zares težko nare-
di kaj za svojo varno starost,« je dejal Tone, 
Peter pa je prikimal. 

»Draga moja, rešitev je preprosta,« je 
dvignila prst Marica.

»Potem pa jo povej,« sta hkrati povpra-
šala Tone in Peter.

»Poglejta mene. Sama sem vsak dan pri-
jazna do svojih in vseh drugih otrok okoli 
sebe, ki jih razveseljujem s sladoledi, tor-
ticami, bombončki in drugimi dobrotami. 
Verjamem, da bodo, ko bom stara, tudi oni 
prijazni do mene in da mi bodo kdaj prine-
sli kakšen priboljšek.«

»Bravo, Marica,« sta vzkliknila Tone in 
Peter. »Rešitev je v medgeneracijski soli-
darnosti. Če bova midva lepo skrbela za 
otroke in mladino, bodo v najinih starih 
letih tudi oni lepo skrbeli za naju. To je naj-
boljša strategija za varno starost.«

Varna starost                                                                      
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

TAEKWON-DO

Janin Žnuderl ponovno evropski prvak v 
Taekwon-do-ju
Taekwondoist Janin Žnuderl iz Lenarta je lanskemu naslovu 
evropskega prvaka v Taekwon-do-ju dodal letos v Sofiji nov na-
slov mladinskega evropskega prvaka v borbah. Janin je naslov 
prvaka stare celine osvojil v kategoriji do 50 kg. Temu uspehu 
je dodal še 3. mesto v formah. Blizu medalj sta bila tudi njegova 
klubska tovariša pri Proficiogroup Hwarang iz Maribora Alen 
Preložnik in Sven Hojs, ki pa sta žal odločilna dvoboja za prva 3 
mesta izgubila in se tako uvrstila tik pod stopničke, kar pa je gle-
de na evropsko konkurenco še vedno več kot odličen rezultat. Z 
uspehi naših taekwondositov so bili tako zadovoljni: predsednik 
Taekwon-do zveze Slovenije in podpredsednik olimpijskega ko-
miteja Slovenije Tomaž Barada,  reprezentančni ter klubski tre-
ner Aleš Zemljič iz Maribora in trener tehnike ter mednarodni 
sodnik A kategorije Jan Čreslovnik iz Voličine.

D. K.

FUTSAL

S 3. mestom v prvenstvu do 15 let 
zaključili izjemno uspešno sezono
Igralci KMN Slovenske gorice do 15 let so si z dvema 
zmagama nad Ljutomerom (8:2 in 6:4) priborili 3. me-
sto v državnem prvenstvu do 15 let. S tem so po dveh 
letošnjih naslovih državnih prvakov do 17 let in dr-
žavnih prvakinj v ženskem članskem futsal prvenstvu 
zaokrožili izjemno uspešno sezono, ki se bo v zgodo-
vino kluba zapisala z zlatimi črkami. KMN Slovenske 
gorice je s tremi uvrstitvami med tri najboljša moštva v 
Sloveniji v letošnji sezoni tudi najtrofejnejši klub futsal 
sezone 2016/17.

D. K.

KARATE

Osnovna šola Lenart osvojila 
vrhunsko 2. mesto
V nedeljo, 23. 4. 2017, je v športni dvorani ŠIC 
v Ljutomeru potekal zadnji, 4. krog OŠ Lige 
2016/17. Turnir je privabil 101 tekmovalca iz 27 
osnovnih šol, skupaj pa so opravili 123 nastopov. 
Lenarški karateisti so na tem tekmovanju osvoji-
li: 1. mesto: Matija Sedonja - kata cicibančki, Vid 
Zarič - borbe ml. dečki -45kg; 2. mesto: Nino Or-
nik - borbe st. dečki +50kg;  3. mesto: Luka Štan-
deker - kata cicibančki, Luka Lenart - kata ml. 
malčki,  Gal Bauman - kata ml. malčki,  Vid Za-
rič - kata ml. dečki,  Gal Bauman - borbe malčki 
-35kg;  ekipa Lenart - kata malčki (Gal Bauman, 
Luka Lenart in Anej Malec).
V celotni letošnji sezoni OŠ Lige je na vseh štirih 
krogih sodelovalo 360 tekmovalcev iz 40 osnovnih šol, skupaj pa so opravili 433 nastopov. Med 
najpomembnejše udeležence te lige so vsekakor sodili Lenarčani, ki so v skupnem seštevku vseh 4 
krogov OŠ lige osvojili kar 8 pokalov, za uvrstitve med prve tri tekmovalce lige. Pokal za 1. mesto 
so prejeli: Matija Sedonja - kata cicibančki, Vid Zarič - borbe ml. dečki -45kg, Nino Ornik - borbe 
st. dečki +50kg. Pokal za 2. mesto so prejeli: Luka Štandeker - kata cicibančki, Luka Rola - kata 
ml. malčki, Gal Bauman - borbe malčki -35kg. Pokal za 3. mesto sta prejela: Luka Lenart - kata 
ml. malčki in Vid Zarič - kata ml. dečki . Velik uspeh je zabeležila tudi OŠ Lenart, ki je v skupnem 
seštevku osnovnih šol osvojila vrhunsko 2. mesto. Čestitke vsem!

B. Močnik

Tudi letos Društvo »Mladi do kraja« Lenart 
prireja "Dan športanja na Poleni", ki 
bo 25. 6. 2017. Pričeli bomo z že 4. Tekom Slo-
venskih goric na dve razdalji, 5 km in 10 km, s 
štartom ob 9. uri. Po koncu teka sledi še tek za 
najmlajše na razdaljah 200 m, 400 m in 1000 m. 
Čez celoten dan se bodo odvijale še druge športne 
aktivnosti.

Prijava na tek in druge aktivnosti bo možna 
na mestu dogodka, informacije o predprijavah 
in štartnini pa najdete na naši Facebook strani -  
www.facebook.com/drustvomladidokrajalenart

Vljudno vabljeni! Lanski štart …

OŠ liga- skupinsko

dobro izkazali prav kamenčki, kar je koncertu 
dodalo poseben  pridih otroškosti in hudomu-
šnosti.

Kot glasbena gosta sta nastopila  Žan Serčič 
in Vlado Černčič, s svojim  nastopom pa je vse 
prisotne očarala mlada glasbenica Leja Leut-
geb. Tekom koncerta so nastopili tudi  mladi 
plesalci iz Roza igralnice pod mentorstvom 
Maše Hojs.

Zahvalo  za več kot uspešno izpeljani kon-
cert si seveda zaslužijo tudi glasbeni spremlje-
valci, in sicer: Irena Sabler, Primož Krajnc, 
Lara Ivančić ter Peter Šenekar, ki je bil vidno 
ganjen, ko so se mu otroci z drobno pozorno-

stjo zahvalili za večletno aktivno sodelovanje z 
OPZ Kamenčki.

Posebna zahvala pa je namenjena še Goranu 
Reberniku, ki je s svojim denarnim prispev-
kom omogočil nakup majic za  mlade pevce. 

Za to, da je  letošnji koncert potekal brez 
težav, so zaslužni  tudi  ostali  zaposleni v na-
šem vrtcu, ki so na takšen ali drugačen način 
pomagali pri pripravi in organizaciji te prire-
ditve, ki vsako leto vedno znova razveseljuje 
veliko število ljudi v našem mestu in njegovi 
okolici.

Vesna Sernec

Ljubkovalno ime
»Pred poroko me je tvoja mamica klicala – 
moj bikec. Sedaj pa mi pravi samo še - bik 
stari,« se je ata pritožil sinčku.
»Ati, bodi ponosen. To pomeni, da si že 
zrasel,« je odvrnil sin. 

Genialnost
»Slišal sem, da je genialnost pravzaprav neke 
vrste bolezen,« je mož dejal ženi.
»Še sreča, da se tebi te bolezni ni treba bati,« 
je odvrnila žena.
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Spoznajte in okusite Ovtarjevo 
ponudbo na sejmu KOS

Člane in simpatizerje Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih go-
ric vljudno vabimo na Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2017, kjer boste 
deležni okusnih dobrot Ovtarjeve ponudbe iz dopolnilnih dejavnosti.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Obisk delegacije iz Češke v Slovenskih 
goricah

17. in 18. maja je Slovenske gorice obiska-
la sedemčlanska delegacija iz mesta Kdyně in 
LAS Český les. Delegacijo so sestavljali  župan 
mesta Kdyně Jan Löffelmann, direktorica LAS 
Český les Sylva Heidlerová  s kolegi in njihovi 
lokalni čebelarji. Gostitelja delegacije sta bila 
Karl Vogrinčič, predsednik komisije za apite-
rapijo pri Čebelarski zvezi Slovenije, in Andrej 
Kocbek, predsednik Društva Ovtar Slovenskih 
goric.

Do obiska je prišlo po spletu okoliščin, 
predvsem pa zaradi raziskovalne žilice Karla 
Vogrinčiča. Ta se je pred leti odzval pobudi 
dr. Gregorja Pivca, ki je ob pisanju knjige o 
dr. Filipu Terču, mariborskem zdravniku če-

škega rodu in začetniku sodobne apiterapije, 
naletel na skope podatke o Terčevih začetkih. 
Vogrinčič se je podal na pot v Terčev rojstni 
kraj na Češko in s svojim raziskovanjem spod-
budil domačine, tudi domačega župana, da so 
prepoznali pomen svojega rojaka v sodobni 
apiterapiji.

Delegacija se je na obisku v Mariboru in 
Slovenskih goricah seznanila z delom in življe-
njem dr. Terča na naših tleh. Hkrati pa spo-

znala tudi ponudbo podeželja 
Slovenskih goric s poudarkom 
na raznovrstnih produktih če-
bel. 

17. maja je delegacija obi-
skala Vogrinčičev čebelnjak in 
Razvojno agencijo Slovenske 
gorice. Tam se je seznanila s 
Strategijo lokalnega razvoja 
LAS Ovtar Slovenskih goric 
in dejavnostjo agencije, po-
drobneje pa tudi z dejavnostjo 
Zadruge Dobrina. Gostje so 
bili najbolj presenečeni nad 
podatkom o majhnosti naših 
kmetij in nad našo strategi-
jo, da želimo ravno te kmetije 

ohranjati in jim z delom na višanju ka-
kovosti produktov zagotavljati dodano 
vrednost, ne zgolj za preživetje, ampak 
tudi za nadaljnji razvoj. Delegacija se 
je na srečanju posladkala tudi s sla-
stno slovenjegoriško gibanico, ki so jo 
pod mentorstvom Jožice Kramberger 
v Centru Slovenskih goric pripravile 
spretne delavničarke. Gostje so svojo 
pot po Slovenskih goricah nadaljevali 
na Sveto Ano, kjer so spoznali izvede-
ne projekte v LEADER programu in 
življenje na Domačiji Kapl.

Naslednji dan je delegacijo sprejel 
župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger. 
Na delovnem kosilu so se izmenjale želje po 
konkretnejšem sodelovanju med območji in 
LAS iz obeh držav.

T.V.

Vabilo na strokovno ekskurzijo po zeleni 
Savinjski dolini

Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slo-
venskih goric v sodelovanju s Turistično 
agencijo LEZE vabi na strokovno ekskur-
zijo po Savinjskem, ki bo v četrtek, 8. 6. 
2017.

Z avtobusne postaje v Lenartu se bomo 
odpravili ob 7. uri in se zapeljali v vas Lin-
dek pri Frankolovem, kjer bomo dopoldan 
preživeli v Zadrugi Konopko, zadrugi za ra-
zvoj trajnostne pridelave in predelave kono-
plje – Konopko, z. o. o., socialno podjetje. 
Gostitelji nam bodo predstavili uporabnost 
konoplje za prehrano, kozmetiko, tekstil in 
gradnjo, kot so jo uporabljali že naši predni-
ki. Ob predavanju bomo lahko poskusili tudi 
kulinarične dobrote iz konoplje. 

Nato se bomo odpravili na kosilo k Ribni-
ku pri Lisjaku, ki se nahaja na gozdni jasi v 
Taboru pri Vranskem. Gostišče je priljublje-
na turistična in gostinska točka za poroke, 
seminarje in večje dogodke. 

Po kosilu si bomo ogledali kmetijo Flis, 

ki je usmerjena v pridelavo mleka. Kmetija 
je od leta 2007 posodobljena z robotom za 
molžo krav, s tem pa se je rodila tudi ideja o 
predelavi mleka. Na kmetiji nam bodo pred-
stavili pridelavo in predelavo mleka s poku-
šino domačih mlečnih izdelkov. 

Na koncu se bomo odpravili še čez cesto 
k sosedom na kmetijo Rojnik, ki se že od 
leta 1880 ukvarja s pridelavo hmelja. S pri-
delavo zelenega zlata na 41 hektarjih spadajo 
med večje evropske hmeljarje. Lani so od-
prli tudi svojo mikropivovarno Green gold 
brewing, ki si jo bomo ogledali in poskusili 
pravo domače pivo. 

Na poti proti domu se bomo ustavili še v 
Žalcu na Fontani zelenega zlata kot prvi fon-
tani piva na svetu.

Prijave sprejemamo do petka, 2. 6. 2017, 
oz. do zasedbe mest osebno na sedežu dru-
štva in po telefonu: 059 128 773 ali 051 660 
865.

Konferenca mednarodnega sodelovanja 
med slovenskimi in češkimi LAS

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 
skupaj z Mrežo za podeželje na območju LAS 
Ovtar Slovenskih goric v petek, 19. maja 2017, 
na Domačiji Firbas v Cogetincih organiziralo 
konferenco na temo mednarodnega sodelova-
nja med slovenskimi in češkimi LAS. Prisotne 

so na dogodku pozdravili Aleš Zidar, predse-
dnik Društva za razvoj slovenskega podeželja, 
Mitja Horvat, predsednik LAS Ovtar Sloven-
skih goric, in Marjan Žmavc, župan občine 
Cerkvenjak. 

Konferenca je bila prepletena s predavanji in 
delavnicami Mreže za podeželje, 
ki združuje organizacije, zadruge 
in posameznike s ciljem razvoja 
podeželja. S strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je bil češkim kolegom predstavljen 
program CLLD v Sloveniji, kot 
primer dobre prakse trajnostne lo-
kalne preskrbe pa se je predstavila 
tudi Zadruga Dobrina. Vzposta-
vljena je bila nova mreža sodelo-
vanja in nakazane so bile številne 
možnosti skupnih projektov LAS 
obeh držav, od katerih si obetamo 
skupne koristi. 

M. K., T.V.

Nagrajenci Dobrot slovenskih kmetij 2017
Na 28. ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju so s svojimi izdelki sodelovali tudi ponu-

dniki iz Slovenskih goric. Številna priznanja in znaki kakovosti so dokaz, da je Ovtarjeva ponudba 
kakovostna. Nagrajencem iskreno čestitamo!  

Kmetija Izdelek Priznanje
EVGEN SIMONIČ, Sveta Ana ekološki jabolčni kis zlato
EVGEN SIMONIČ, Sveta Ana jabolčni kis s česnom zlato
EVGEN SIMONIČ, Sveta Ana naravni vinski kis zlato
SIMON FRIDAU, Vitomarci lipov med zlato
SIMON FRIDAU, Vitomarci ajdov med zlato
TADEJ ROJS, Cerkvenjak domače dimljene klobase zlato
TADEJ ROJS, Cerkvenjak meso iz tunke zlato
ZDRAVKO BOHORČ, Jurovski Dol suha domača salama bronasto
KATARINA VREČKO, Lenart goveja bunka bronasto
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana olje oljne ogrščice - toplo stiskano zlato
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana bučno olje zlato
MARJAN PETOVAR, Lenart bučno olje zlato
EDVARD PRANČBERGER, Sveta Ana bučno olje zlato
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana hladno stiskano bučno olje zlato
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana hladno stiskano orehovo olje zlato
CVETKA DUH, Sveta Trojica domače bučno olje srebrno
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana hladno stiskano sončnično olje bronasto
MARJAN PETOVAR, Lenart hladno stiskano konopljino olje bronasto
MATEJ ROTOVNIK, Sveta Ana bučno olje bronasto
MARJANA FIRBAS, Cerkvenjak hruškov nektar zlato
MARJANA FIRBAS, Cerkvenjak hruškova marmelada srebrno
MARJAN POLIČ, Sveta Ana traminec zlato
VINA KRAMBERGER, Lenart modri pinot zlato
MIRKO ŠENVETER, Sveta Ana sauvignon zlato
SIMON DRUZOVIČ, Vitomarci sauvignon zlato
SIMON DRUZOVIČ, Vitomarci traminec srebrno
MITJA FIRBAS, Cerkvenjak žganje iz viljamovke srebrno
MARJANA FIRBAS, Cerkvenjak žganje iz hrušk viljamovk srebrno
ALBERTO KOCBEK, Voličina sadni jogurt marelica zlato
PETRA ŽNIDARIČ, Cerkvenjak sadni jogurt borovnica zlato
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana bučni namaz s skuto zlato
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana mladi sir v bučnem olju zlato
ALBERTO KOCBEK, Voličina navadni jogurt srebrno
ZINKA METZ, Pesnica sir Tujec - čili srebrno
ZINKA METZ, Pesnica sir Tujec - navadni bronasto
PETRA ŽNIDARIČ, Cerkvenjak mehki kozji sir z drobnjakom bronasto
IVANKA DIVJAK, Sveta Trojica breskvice zlato
VALERIJA PUKŠIČ, Lenart breskvice zlato
MIRJANA KRANER, Jurovski Dol linške oči zlato
KATARINA PERKO, Sveta Ana rženi kruh zlato
JOŽEFA SENEKOVIČ, Lenart janeževi upognjenci zlato
ALEKSANDRA ŽUGMAN, Jurovski Dol janeževi upognjenci zlato
MAJA ŠKAMLEC, Jurovski Dol orehovi rogljički zlato
DARINKA ČUČEK, Lenart orehovi rogljički zlato
SLAVICA PESEL, Duplek rogljički z bučnimi semeni zlato
KATARINA PERKO, Sveta Ana rženi kruh zlato
IDA SENEKOVIČ, Sveta Ana mešani kruh z rženo moko srebrno
ANDREJA SENEKOVIČ, Jurovski Dol orehovi rogljički srebrno

Znak kakovosti prejmejo dobitniki priznanj, ki so tri leta zapored dosegli zlato priznanje za nek 
izdelek. Letos ga je prejelo pet kmetij. Dobitniki znaka kakovosti:

MARJANA FIRBAS, Cerkvenjak hruškov nektar
DARINKA ČUČEK, Lenart orehovi rogljički
MIRAN KOLARIČ, Sveta Ana mladi sir v bučnem olju
JOŽEFA SENEKOVIČ, Lenart janeževi upognjenci
ALEKSANDRA ŽUGMAN, Jurovski Dol janeževi upognjenci

Po spletni strani povzela: Milena Grabušnik

Nagrajencem iskreno 
čestitamo!


