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omlad prihaja, mogoče bo 
v času izida te številke že 

res tukaj. V tem času se še namreč 
vedno bojujemo s snežnimi meteži in 
mrazom. Vendarle, pa hvala naravi, da 
je ob vsem, kar človek počne z našim 
okoljem, še vedno ohranila značaje 
posameznih obdobij – letnih časov,  z 
malo časovnega zamika. Mrzle zime in 
na metre snega, smo bili včasih vajeni 
okrog božiča in novega leta, sedaj pa 
se je to že preselilo v mesec januar in 
naprej. A vendar, priznajte, da je bilo 
lepo gledati  zimsko idilo, čeprav boste 
najprej omenili, da je bilo preveč težav 
na cestah. Da bi človek vsaj v takšnem 
obdobju razmišljal, da je pozabil na 
»sprehode« v lepi zasneženi naravi in 
se morda spomnil na to kako so naši 
starši prihajali v službo, v šole, ko ni 
bilo avtobusov, ali avtomobilov pred 
vsako hišo, se težko zgodi.  Bojda so se 
podali na pot po teh naših  zasneženih 
bregačah, tudi že ob šti rih zjutraj, da 
so do 6. ure prišli v papirno tovarno na 
Sladki Vrh. Danes pa se jezimo na vse 
ustanove tega sveta in te države, če 
nam zjutraj, potem ko je vso noč snežilo 
pred hišo ne splužijo do tal, da se 
usedemo v avto in da smo čez 10 minut 
v službi. Ja časi se hudo spreminjajo in 
mi in naše navade z njim. Tako pač je.
Za nami je prvo tromesečje leta 2013, 
na občinskem svetu je bil sprejet 
dvoletni proračun občine in znak, da 
se začno izvajati  občinski programi na 
vseh področjih delovanja občine in v 
vseh krajih, ki jih občina pokriva. Spet 
se bodo odprla delovišča in spet bo šel 
korak naprej.
V tej številki Glasila boste lahko 
prebrali zanimive prispevke o delu v 
preteklem obdobju. Spet se nam veliko 
predstavljajo šole, vrtci. Večkrat se kdo 
ob to spotakne, da je tega v glasilu 
preveč. Pa povejte vi bralci naših 
»cajtng« ali vam je to všeč ali pa ne. V 
uredništvu imamo edino delo pri šolskih 
člankih s tem, da je prostor v glasilu 
nekako enako »pokrit«. Le redko kak 
članek naših mladih zavrnemo ali ne 
objavimo. Običajno je v zapisano vložen 
nek trud in pričakovanje, da bodo 

občani to videli in slišali in prebrali. In, 
največkrat imam sama pri snovanju 
našega glasila v končni fazi v mislih 
bralca, ki doma nima računalnika in 
interneta, da bi bral članke o dogajanju 
doma in po svetu, pa v naši občini s 
spletne strani občine. Glasilo je tako, 
dokler še pač bo, namenjeno prav vam 
ti sti m, ki z velikim zanimanjem in morda 
tudi spoštovanjem sedete za mizo in 
sledite novicam občinskega glasila. 
Upam, da vas zanimajo tudi  informacije 
o delovanju občinskih organov, uprave 
in vseh ostalih društev, združenj 
občanov, ki nekaj delajo, včasih ljudi 
zabavajo, spet drugi skrbijo za njihovo 
varnost itd. Upam, da vas  veseli, če smo 
v tem lokalnem zaokroženem okolju, ki 
mu pravimo občina Šenti lj, zadovoljni 
četudi ni vse narejeno prvi trenutek 
in vedno najbolje. Verjemite, da vsi, ki 
v naši občini delujejo od župana, pa 
vseh občinskih organov, zaposlenih v 
upravi, članov vseh društev, delamo z 
namenom, da bi se vsi mi tu v prihodnje 
bolje počuti li. Predvsem pa, da se bomo 
med seboj tudi razumeli. Ne mislite, da je 
veliko ti sti h, ki v našem lokalnem okolju 
razmišljajo le za svoje dobro, zlasti  pa 
ne verjemite, da bi v občinskih organih 
člani in ostali imeli kakšne neznosno 
velike, politi čne interese. V tako malem 
okolju je edini »boj« funkcionarjev, 
boj za to, da doseže nekaj dobrega za 
svoj kraj in svojo sosede, sokrajane in 
potem na koncu vse občane. Samo, 
če bodo vsi naši kraji nekako enako 
razviti , bomo lahko zadovoljni in morda 
bodo takrat izginile meje,  ki si jih še 
včasih postavljamo med krajevnimi 
skupnostmi. Dragi bralci, razmišljajmo 
poziti vno.
Dragi bralci občanom občine Šenti lj 
česti tamo vam za 17.  občinski praznik, ki 
ga praznujemo 29. marca in je posvečen 
prvemu borcu za severno mejo, za meje 
naše občine, R. Maistru. Istočasno pa 
vam vsem želimo lepe velikonočne 
praznike. Ko se spreminjajo časi in nič 
ni več tako kot je bilo, pomislimo ob teh 
praznikih na njegovo sporočilo: alfa in 
omega, začetek in konec oziroma konec 
hudobije, zavisti , sovraštva in začetek 

prijateljstva, razumevanja in topline 
v človeškem srcu. Spravite se s sosedi, 
prijatelji, obiščite osamljene in bolne, 
pomislite na življenje okoli vas, na vsa 
živa bitja. Verjemite, da se med seboj 
potrebujemo, zlasti  takrat, ko smo v 
nesreči. Takrat nam nič ne pomaga ves 
denar, bogastvo, ošabnost in občutek, 
da smo »največji« in najboljši, takrat 
rabimo sočloveka, živo bitje, ki nas bo 
razumelo in potolažilo. Če ni tako, potem 
pa je »tema«, notranji mraz, sesutje 
duše, bolezen. Tega nam ni treba, samo 
malo bolj se potrudimo in nič nam ne bo 
»padlo z glave« – »krone« nihče več ne 
nosi, samo v  domišljiji jo imajo na glavi.

urednica
Marta Muster
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SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI, 
SPOŠTOVANI OSTALI BRALCI NAŠEGA GLASILA

olga zima se je končno poslovila 
od nas. Saj je bilo lepo, narava 

vsa odeta v belo, naletavanje snega dan 
za dnem. Vendar je bilo letos verjetno 
za marsikoga od nas snega že malo 
preveč. Obilica snežnih padavin je tudi 
nam na občini povzročala precej težav 
pri izvajanju zimske službe, pomenila pa 
je tudi ogromen fi nančni zalogaj. Kljub 
temu, da so stroški izvajanja zimske 
službe zelo veliki, pa še vedno ni bilo moč 
ustreči vsem občanom, ki so imeli težave 
zaradi obilnega sneženja.
Zagotavljam vam, da smo se trudili 
maksimalno, a žal je tako, da ima narava 
svojo moč in se ne ozira na naše tarnanje. 
V medijih lahko vsakodnevno preberemo, 
kako vreme in druge naravne nesreče 
povzročajo težave po celem svetu. A je 
že tako, da smo proti  naravi nemočni. 
Odhajajoča zima je zapusti la svoje 
sledove na naših cestah. Nastalo je veliko 
udarnih jam, uničenih bankin, na več 
mesti h pa so se sprožili plazovi, ki so s 
sabo odnesli dele cest ali grozi, da se bo 
to še zgodilo. 
Nastala škoda nam povzroča veliko skrbi, 
kot da teh nimamo že dovolj, tako v 
državi in tudi v občini. Ne glede na to, kar 
nam je prinesla zima, pa se sam, kakor 
tudi celotna občinska uprava, zavedam, 
da je treba poiskati  vse možnosti  in zbrati  
sredstva, da se poškodovano popravi. 
Drage občanke, dragi občani, od vas pa 
pričakujem razumevanje in strpnost. 
Zaradi omejenih občinskih sredstev 
namreč ni mogoče vsega narediti  
naenkrat, temveč postopoma, v okviru 
razpoložljivih sredstev. 
Zadnje glasilo je izšlo ob koncu lanskega 
leta. Sedaj, ko smo že krepko zakorakali 
v leto 2013 in je z nami že pomlad, 

ugotavljamo, da smo v tem času v 
občinski upravi opravili veliko delo. 
Sprejeti  smo namreč morali občinski 
proračun za leti  2013 in 2014. V izdelavo 
proračuna je bilo potrebno vložiti  veliko 
truda, potrebnih je bilo veliko pogajanj 
in dogovorov, da smo pripravili gradivo 
za prvo branje, ki je bilo opravljeno na 
seji občinskega sveta, 14. februarja. V 
času med prvim in drugim branjem je 
potekala javna razprava po krajevnih 
skupnosti h, na vseh delovnih telesih 
občinskega sveta, predlog pa si je bilo 
mogoče ogledati  tudi na spletni strani 
občine. Dober rezultat tega skupnega 
dela se je pokazal ob potrjevanju 
proračuna v drugem branju, ko so 
ga člani občinskega sveta soglasno 
sprejeli. Pred mano in celotno občinsko 
upravo pa je sedaj čas velike obveze 
izpolnjevanja zastavljenih nalog, ob tem, 
da se vsi zavedamo, da lahko porabimo 
le toliko sredstev, kolikor jih imamo 
na razpolago. V glasilu boste lahko 
prebrali povzetek proračuna, iz katerega 
je razvidno, koliko je sredstev in za kaj 
jih bomo predvidoma porabili. Videli 
boste, da se največ porabi za področje 
komunale in družbenih dejavnosti , ki 
zajemajo predšolsko vzgojo, osnovno 
šolstvo, kulturo, šport, zdravstvo in 
socialo. Velik poudarek je na sociali, 
kjer se dobršen del sredstev namenja 
za plačevanje domskega varstva, na kar 
v občini nimamo vpliva, saj nas k temu 
zavezuje zakonodaja. 
Kot že rečeno, je pomembno področje 
v proračunu komunalno gospodarstvo, 
zato bi vam predstavil nekaj 
pomembnejših investi cij, ki so ti k pred 
začetkom izvedbe. V mesecu aprilu se 
začenja 3. faza ureditve naselja Zgornja 
Velka, in sicer ureditev trga, za kar je 
občina pridobila evropska nepovratna 
fi nančna sredstva. Ta investi cija bo letos 
tudi zaključena. V letošnjem letu bodo 
zaključena tudi dela na izgradnji novega 
magistralnega cevovoda Jelenče – Šenti lj 
z vodohranom v Štrihovcu. Ta slovenje-
goriški projekt je za nas zelo pomemben, 
saj se iz tega cevovoda napaja večina 
naše občine. Naslednjo investi cijo 
predstavlja prestavitev približno 100 m 
ceste na relaciji Plodršnica – Jurjevski 

D

dol, kjer je plaz v letošnji zimi odtrgal 
okrog 50 m cesti šča. Predvidoma sredi 
letošnjega leta bodo zaključena dela 
obnove ceste Selnica ob Muri – Sopl, 
vključno s križiščem proti  Srebotju. V tem 
mesecu razpisujemo dela na izgradnji 
primarnih kanalov fekalne in meteorne 
kanalizacije v ulici Pot na Novine in na 
Novinah, za kar smo prav tako pridobili 
evropska sredstva. 
Zadovoljen sem tudi, da po vmesnem 
zastoju, ponovno zelo dobro 
potekajo zaključna dela na poslovno 
stanovanjskem objektu v Šenti lju, kjer je 
celotno pritličje namenjeno zdravstvenim 
dejavnosti m. Nova pridobitev, ki smo je v 
Šenti lju lahko veseli, je še trgovina Jagros 
na Maistrovi ulici. Podjetje Jagros pa bo 
začelo z izgradnjo trgovskega centra tudi 
v Sladkem Vrhu, za kar je pripravljena 
tudi vsa potrebna dokumentacija. 
V področje komunale pa spada tudi skrb 
za okolje in s tem ravnanje z odpadki. Ker 
nam je v lanskem letu potekla koncesijska 
pogodba za izvajanje gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki s podjetjem 
Saubermacher Slovenija, smo morali 
iti  v nov razpis. Na razpisu je koncesija 
bila ponovno dodeljena podjetju 
Samubermacher Slovenija. V pogodbi z 
izvajalcem je velik poudarek na načinu 
ločevanja odpadkov, saj bo od doslednega 
ločevanja teh na izvoru odvisna tudi 
cena odvoza. Moje mnenje je, da smo 
v časih, ko je skrb za okolje še kako 
pomembna, zato prosim, da vsak pri sebi 
premislimo, kakšno bi naše okolje bilo, 
če ne bi bilo odvoza odpadkov. Zavedati  
se moramo, da ustvarjamo ogromne 
količine odpadkov, s katerimi je potem 
treba primerno ravnati . Da bi jih bilo za 
končno odlaganje čim manj, saj ravno 
ti  najbolj obremenjujejo naše okolje in 
dražijo odvoz, je nujno potrebno, da smo 
čim bolj skrbni in da odpadke dosledno 
ločujemo na izvoru, torej pri nas doma. 
Na kratko sem vam skušal predstaviti , 
kaj se v naši občini trenutno dogaja in 
kakšne nove pridobitve lahko v kratkem 
pričakujemo. Čas ni ravno rožnat, zato 
tudi investi cij ni toliko, kot smo bili 
pred leti  navajeni. Ampak s takšnimi 
spremembami se bomo, kot kaže, morali 
sprijazniti  in pri naših željah postati  

Županov uvodnik
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Občinska uprava

bčinski svet Občine Šenti lj je na svoji zadnji 11. redni seji, dne 14. 3. 
2013, sprejel Odlok o proračunu občine Šenti lj za leti  2013 in 2014. 

Proračun je za leto 2013 težak 10.908.423,29 € in za leto 2014 dobrih 10,5 
milijona €. Predlagani proračun je bil sprejet soglasno. 

Občinski svet je v drugem branju potrdil Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Ceršak, s 
sprejeto spremembo se spreminja 20. člen Odloka tako, da so gradnja in 
rekonstrukcija ter izvajanje drugih posegov v prostor izjemoma dovoljeni 
tudi na že obstoječih gradbenih parcelah, ki so manjše od 500 m², v 
kolikor je gradbena parcela bila ali je še vedno pozidana. Pri določanju 
velikosti  gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati : 
namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vod, 
urbanisti čne zahteve in sanitarno tehnične zahteve. 

Prav tako je v drugem branju bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Sladki Vrh. Zaradi 
poplavne nevarnosti , ki je prisotna na celotnem območju naselja Sladki Vrh, 
je treba zagotoviti  pogoje, da bo izvedba posegov, ki odpravljajo negati vne 
vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in objektov, možna na 
celotnem območju naselja Sladki Vrh. 
Zaradi sprememb zakonodaje s področja socialnih transferjev je bilo 
potrebno uskladiti  Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju pomoči 
za letovanje otrok. Občinski svet je sprejel tudi Letni izvedbeni načrt nosilcev 
javnega interesa na področju kulture in Letni program kulture ter športa. 

11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

V nadaljevanju sledi povzetek 
proračuna po proračunskih 
uporabnikih.

Slika 1: Primerjava predvidene porabe 
sredstev za proračunskega uporabnika 
Delovanje občine (osnova 100 % je leto 2013)

PRORAČUN OBČINE ŠENTILJ ZA 
LETI 2013 IN 2014

bčinski svet občine Šenti lj je na 
svoji 11. redni seji 14/3/2013 

sprejel in potrdil Odlok o proračunu 
za leto 2013 in Odlok o proračunu 
občine Šenti lj za leto 2014. 
Proračuna za obe leti  sledita izvajanju 
vseh zakonsko potrebnih nalog, ki jih 
lokalna samouprava mora izvajati , 
ter izvajanju investi cij, za katere v več 
primerih pričakujemo sofi nancerska 
sredstva, tako s strani države kot 
tudi evropske unije. Višina proračuna 
za leto 2013 je predvidena v višini 
11.001.433,33 evrov, za leto 2014 pa 
v višini 10.527.625,23 evrov.

skromnejši. Najpomembnejše je, da 
dobro sodelujemo, da smo solidarni in 
strpni drug do drugega, pa bomo našli 
zadovoljstvo tudi v manjših dobrinah, 
ti sti h, ki jih že imamo.
Ko pa sem že pri strpnosti  in 
medsebojnem sodelovanju, pa ne 
morem mimo problema nesoglasij, 
ki so se zadnje čase pojavljala med 
gasilskimi društvi v naši občini. Veliko 
sem že poskušal, da bi se to spremenilo, 
pa bi zato še v tem svojem uvodniku 
pozval gasilce k strpnosti  in večjemu 
medsebojnemu razumevanju. Le 
homogeni odnosi med gasilci v občini 
lahko namreč zagotovijo opti malno 
skrb za požarno varnost, kar je zame, 
kot župana, najpomembnejše. Zato 
sem tudi vsa leta svojega županovanja 
veliko mero pozornosti  in podpore dajal 
področju gasilstva in sem vesel, da mi 
je to uspevalo, saj sem v tem času z 
njihove strani bil deležen pohval, ki so 
zame pomenile dodatno spodbudo v 
skrbi za to področje. Prav zaradi tega pa 
sem sedaj ob teh njihovih nesoglasjih še 
posebej razočaran. 
Naj zaključim svoj uvodnik v tem 
pomladanskem glasilu s praznikom 
naše občine, ki ga praznujemo 29. 
marca. Odločili smo se, da ga letos ne 
bomo obeležili s proslavo, ki tudi nekaj 
stane. S tem bomo res prihranili le nekaj 
malega sredstev, pa vseeno. Namenili 
jih bomo za nekaj, kar je v teh časih 
morebiti  pomembnejše. 
Zato Vam drage občanke in dragi 
občani ob 18. prazniku naše občine 
iskreno česti tam z željo, da bi bili vsi, ki 
v tej občini živimo, nanjo ponosni. Kljub 
temu, da ni vse tako, kot bi si želeli, da 
ni vse popolno, pa vendar delamo in 
stremimo za tem, da bi to nekoč dosegli. 
Za vse to pa je potreben čas, predvsem 
pa volja in pogum. Čas gre tako ali tako 
svojo pot in ga ni moč ustaviti , voljo in 
pogum pa imamo. 
Drage občanke, dragi občani, veselite se 
pomladi, uživajte v toplejšem vremenu, 
po tem, ko nas je letošnja zima do dobra 
premrazila, in kljub vsem težavam, ki 
nas obdajajo, ostanite opti misti čni, da 
pridejo boljši časi. 

Vaš župan, 
Edvard Čagran

O

O
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Občinska uprava

Slika 3: Primerjava predvidene porabe 
sredstev za proračunskega uporabnika Civilna 
zaščita in požarna varnost (osnova 100 % je 
leto 2013)

Tudi za proračunskega uporabnika 
civilna zaščita in požarna varnost je 
v letu 2014 predvidena nižja poraba 
sredstev, kar je posledica nižjih 
obremenitev za plačilo gasilskega 
vozila.

Slika 4: Primerjava predvidene porabe 
sredstev za proračunskega uporabnika 
Komunala in prostor (osnova 100 % je leto 
2013)

Največji porabnik sredstev je 
področje komunale in prostora. Na 
tem proračunskem uporabniku so 
zavedene večje investi cije, ki vplivajo 
na visoko porabo. Gre za investi cije v 
kanalizacijo Novine, ureditev trga na 
Zg. Velki, ureditev središča v Sladkem 
Vrhu, izgradnjo vodovodnega 
omrežja (del regijskega projekta) 
in še več drugih. Izvedba večine 
teh večjih investi cij je pogojena s 
pridobitvijo sofi nancerskih sredstev 
(za večino le-teh že imamo ustrezne 
akte, s katerimi nam je odobreno 
sofi nanciranje). Mnogo nalog pa 
predstavljajo redna vzdrževalna 
in investi cijsko vzdrževalna dela v 
komunali. Predvidena poraba v letu 
2014 se znižuje zaradi dokončanja 
investi cije v regijski projekt izgradnje 
magistralnega vodovoda v letu 2013.

Iz slike 1 je razvidno, da se predviden 
delež porabe sredstev za delovanje 
občine v letu 2014 znižuje glede na 
leto 2013. Zaradi nižjih predvidenih 
prihodkov v letu 2014 se ne načrtuje 
izločanja sredstev v rezerve (v skladu 
z veljavno zakonodajo), kar je največji 
razlog za znižanje predvidene porabe 
tega proračunskega uporabnika.

Slika 2: Primerjava predvidene porabe sredstev 
za proračunskega uporabnika Družbene 
dejavnosti  (osnova 100 % je leto 2013)

Višina sredstev proračunskega 
uporabnika družbene dejavnosti  je 
v veliki meri pogojena z izvajanjem 
zakonsko določenih nalog, kjer je 
tudi njihova višina določena z raznimi 
predpisi ali odločbami pristojnega 
centra za socialno delo. Skoraj 
32 % vseh sredstev na področju 
družbenih dejavnosti  je namenjeno 
zagotavljanju delovanja vrtcev, saj so 
občine ti ste, ki so dolžne plačevati  
razliko med cenami programov vrtca 
ter prispevkom staršev. Na to višino 
nimamo vpliva, saj le-to določajo centri 
za socialno delo. Prav tako moramo 
kriti  vse materialne stroške, stroške 
rednega in investi cijskega vzdrževanja 
obeh šol. Zakon nam nalaga tudi 
plačilo prevozov osnovnošolskih 
otrok. Velik del denarja družbenih 
dejavnosti  je namenjen sociali. Iz leta 
v leto se povečuje plačilo prispevkov 
za domsko varstvo posameznikov. 
Sredstva so namenjena tudi kulturi, 
zdravstvu, športu in ostalem na 
področju družbenih dejavnosti . Iz 
tega uporabnika se bo v letu 2013 
fi nancirala investi cija v dokončanje 
zdravstvenega doma. V kolikor bomo 
pridobili sredstva sofi nancerja, bomo 
obnovili tudi stari vrtec in kulturni 
dom v Šenti lju.

Slika 5: Primerjava predvidene porabe 
sredstev za proračunskega uporabnika 
Gospodarstvo (osnova 100% je leto 2013)

Predvidena poraba proračunskega 
porabnika gospodarstvo je v letu 2014 
nižja od leta 2013 zaradi predvidene 
zaključitve del v večnamensko zgradbo 
za društvena dela v Sladkem Vrhu. 
Namreč, v letu 2013 moramo narediti  
gasilski muzej. Iz tega proračunskega 
uporabnika so namenjena sredstva za 
turizem, gospodarstvo in kmeti jstvo.

Slika 6: Primerjava predvidene porabe 
sredstev za proračunskega uporabnika Režijski 
obrat (osnova 100 % je leto 2013)

Edini proračunski uporabnik, kjer 
se v letu 2014 povečuje predvidena 
poraba, je režijski obrat. Večina nalog 
režijskega obrata se veže na redna 
in investi cijska vzdrževalna dela na 
javnih poteh, cestni razsvetljavi, 
vzdrževanju pokopališč, stanovanj, 
poslovnih prostorov in ostalega.
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POROČILO O IZIDU VOLITEV

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE ŠENTILJ
Maistrova ul. 2
2212 ŠENTILJ V SLOV. GOR. 

Številka: 041-5/2012
Datum: 11. 3. 2013

POROČILO
o izidu volitev za člane odbora KS 
Sladki Vrh na nadomestnih volitvah 
dne 10. 3. 2013

Občinska volilna komisija Občine 
Šenti lj je na podlagi ugotovitve 
Občinskega sveta o prenehanju 
mandata šti rih članov odbora KS 
Sladki Vrh razpisala, v skladu s 110. 
členom Zakona o lokalnih volitvah, 
nadomestne volitve za omenjeni 
krajevni odbor. Nadomestne volitve 
so bile razpisane na dan 10. 3. 
2013. Občinska volilna komisija je za 
nadomestne volitve določila rokovnik 
za volilna opravila ter z nadomestnimi 
volitvami seznanila krajane KS Sladki 
Vrh ter vodstva občinskih odborov 
politi čnih strank.

Nadomestne volitve so bile razpisane 
za volilno enoto Sladki Vrh – en član, 
volilno enoto Vranji Vrh – en član, 
volilno enoto Svečane in volilno enoto 
Ploderšnica. Skupaj je to pomenilo, 
da se nadomestne volitve izvedejo za 
šti ri člane odbora KS Sladki Vrh.

Občinska volilna komisija je v 
postopkih potrjevanja kandidatur 
ugotovila, da so politi čne stranke in 
skupine krajanov predlagale po enega 
kandidata za volilno enoto Sladki Vrh, 
Vranji Vrh in Svečane, za volilno enoto 
Ploderšnica pa ni bilo predlaganega 
nobenega kandidata. Vsi postopki 
kandidiranja so potekali v skladu s 
predpisi, zato je Občinska volilna 
komisija vse kandidature potrdila.

Glasovanje je potekalo v skladu z 
rokovnikom. Tako je bilo predčasno 
glasovanje izvedeno 6. 3. 2013 na 
sedežu Občinske volilne komisije, 
glasovanje na volišču Kulturni dom 
Sladki Vrh za volilno enoto Sladki 
Vrh in Svečane ter volišču Pohorec 
za volilno enoto Vranji Vrh pa 10. 3. 
2013.

Na svoji 4. redni seji je Občinska 
volilna komisija, dne 10. 3. 2013, na 
podlagi zapisnikov volilnih odborov 
in zapisnika volilnega odbora za 
predčasne volitve ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za člane 
odbora KS Sladki Vrh na nadomestnih 
volitvah dne 10. 3. 2013 in s sklepom 
potrdila naslednje:

Volilna enota I. Sladki Vrh
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 670 

volivcev.
    Glasovanja s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je: 
• po volinem imeniku je glasovalo 

46 volivcev,
•  s potrdilom ni glasoval nihče,
•  po pošti  ni glasoval nihče.
• Skupaj je glasovalo 46 volivcev.
•  vseh oddanih glasovnic je bilo 46,
•  neveljavnih glasovnic ni bilo.
3. Posamezni kandidat je prejel 

naslednje število glasov:

4.  Izvoljen je bil Silvo MAHER.
    
  
Volilna enota II. Vranji Vrh
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 

355 volivcev. Glasovanja s potrdili 
ni bilo.

2. Glasovalo je: 
• po volinem imeniku je glasovalo 

15 volivcev,
•  s potrdilom ni glasoval nihče,
•  po pošti  ni glasoval nihče.

Skupaj je glasovalo 15 volivcev.
•  vseh oddanih glasovnic je bilo 15,
•  neveljavni glasovnici sta bili 2.
3. Posamezni kandidat je prejel 

naslednje število glasov:

4. Izvoljen je bil Alfred PLETERŠEK. 

Volilna enota III. Svečane
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 164 

volivcev.
   Glasovanja s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je: 
• po volinem imeniku je glasovalo 7 

volivcev,
•  s potrdilom ni glasoval nihče,
•  po pošti  ni glasoval nihče.
• Skupaj je glasovalo 7 volivcev.
•  vseh oddanih glasovnic je bilo 7,
•  neveljavnih glasovnic ni bilo.
3. Posamezna kandidatka je prejela 

naslednje število glasov:

4. Izvoljena je bila Elizabeta MUHIČ.
    
Skupaj je na nadomestnih volitvah 
glasovalo 68 volivcev ali 5,7 % od vseh 
volivcev.

V skladu z določili 90. člena Zakona o 
lokalnh volitvah, ZLV (Uradni list RS, 
št. 72/93 s spremembami) Občinska 
volilna komisija pošlje poročilo o 
izidu volitev županu in Državni volilni 
komisiji ter predstavnikom kandidatur.

  Občinska volilna komisija 
   mag. Vladimir MAHER

             Predsednik 

Št.  
kandidata

Ime in 
priimek

Število 
glasov

1. Silvo MAHER 46

Št.  
kandidata Ime in priimek Število 

glasov

1. Alfred PLETERŠEK 13

Št.  
kandidata Ime in priimek Število 

glasov

1. Elizabeta Muhič 7

Občinska uprava
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OBVESTILO KRAJANOM
bveščamo vse krajane, ki so od podjetja NIGRAD d.d. prejeli obvesti lo o obvezni praznitvi greznic v letu 
2013, da naj do nadaljnjega, zaradi neusklajenih podrobnosti  odvoza med občino in Nigradom (cene, 

termini, …), ne naročajo odvoza komunalne odpadne vode iz greznic. Občina se z izvajalcem javne službe Nigrad 
KP d.d. še dogovarja o načinu izvedbe in plačila zgoraj navedenih storitev, o čemer boste naknadno obveščeni. 
        

OBČINSKA UPRAVA
            OBČINE ŠENTILJ

osovni odpadki so odpadki, ki 
zaradi svoje velikosti , oblike 

ali teže niso primerni za prepuščanje 
v zabojnikih ali vrečkah za zbiranje 
odpadkov.
Med kosovne odpadke uvrščamo:
• oblazinjeno pohištvo (enosed, 

dvosed, kavč, fotelj …), 
• vzmetnice, preproge,
• leseno in stavbno pohištvo (miza, 

stol, postelja, omara, vrata, okna …),
• sanitarna oprema (umivalnik, wc 

školjka, kopalna kad, bide …),
• kovinski predmeti  (pomivalno 

korito, radiator, otroški voziček …),
• gospodinjski aparati  (pralni 

stroj, štedilnik, pomivalni stroj, 
računalnik…),

• hladilno-zamrzovalni aparati ,
• televizorji, monitorji,
• športa oprema (smuči, sani, kolo, 

jadralna deska …),
• sveti la, senčila …
• vrtna oprema (miza, stol, senčnik, 

gugalnik, igrala …)
V skladu z Odlokom o načinu izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb zbiranja, prevoza komunalnih 
odpadkov, obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje 
ostankov ali odstranjevanje komunalnih 
odpadkov na območju Občine Šenti lj 
(Medobčinski uradni vestnik Štajerske 
in Koroške regije, št. 8/2012), se 
prevzemanje kosovnih odpadkov, ki 
nastajajo v gospodinjstvih na območju 
Občine Šenti lj izvaja tudi na njihov klic in 
sicer največ enkrat letno v koledarskem 
letu.

NOV NAČIN ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV 
V OBČINI ŠENTILJ

Največja brezplačna prevzemna 
količina je omejena na 2 m3 za 
vsak prevzem, dodatne količine pa 
so plačljive po veljavnem ceniku.
Prevzem kosovnih odpadkov bomo 
izvedli najkasneje v 30 dneh od najave 
oz. naročila s strani povzročitelja teh 
odpadkov.
Nov način zbiranja kosovnih 
odpadkov je za njihove povzročitelje 
prijaznejši, saj se nastali kosovni 
odpadki odstranijo najkasneje v 30 
dneh od naročila in s tem ni potrebno 
čakanje na vsakoletno akcijo zbiranja 
kosovnih odpadkov. Z novim načinom 
zbiranja kosovnih odpadkov se 
prepreči brskanje »nepooblaščenih 
zbiralcev« po nastavljenih odpadkih, 
ki so jih razstavljali in odnašali le 
koristne predmete, za sabo pa puščali 
precejšen nered. 
Nov način zbiranja kosovnih odpadkov 
omogoča prevzemanje le kosovnih 
odpadkov, saj se ob prevzemu 
srečata stranka, ki odpadke oddaja 
in prevzemnik odpadkov. Prejšnji 
način zbiranja kosovnih odpadkov je 
omogočal, da so ob cestah nastajala 
prava mala divja odlagališča, tudi z 
odlaganjem odpadkov, ki ne sodijo 
med kosovne odpadke (vejevje, 
kmeti jski stroji in mehanizacija, 
mešani komunalni odpadki v vrečkah 
…), še posebej pa je bilo zaskrbljujoče 
odlaganje nevarnih odpadkov 
(motorna olja, barve, pesti cidi …).

Odvoz kosovnih odpadkov lahko 
naročite preko naše spletne strani: 
www.saubermacher.si / univerzalni 
kontaktni obrazec / vrsta naročila / 
naročilo kosovnih odpadkov ali po 
telefonu 02/620 23 00 in 02/620 23 
01.
O terminu odvoza in drugih pogojih 
prevzema Vas bomo pravočasno 
obvesti li ter odgovorili tudi na Vaša 
vprašanja.
Z novim načinom zbiranja kosovnih 
odpadkov želimo, da se več ne bi 
dogajali prizori, kot so prikazani na 
spodnjih slikah, zato pozivamo vse 
občanke in občane Občine Šenti lj, 
da naročijo odvoz svojih kosovnih 
odpadkov in le-teh ne odlagajo v 
naravo, saj s tem škodujejo sebi in 
drugim, prav tako pa kazijo podobo 
naravnega okolja.
Vir: www.mojaobcina.si
Vir : www.simbio.si
www.saubermacher.si
Podrobnosti  glede ravnanja z 
odpadki  preberite v Priročniku za 
ravnanje z odpadki, ki ste ga prejeli v 
vaš nabiralnike.

K

O
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ocialnovarstveni program, 
Varna hiša Maribor, ki se izvaja 

pod okriljem Centra za socialno delo 
Maribor, od 25. 11. 1996 dalje, je 
namenjen ženskam in otrokom, ki 
preživljajo nasilje v družini. 
Program ponuja ogroženim ženskam 
in njihovim otrokom naslednje oblike 
pomoči:

• telefonsko svetovanje – anonimno 
in zaupno, 

• varno nastanitev, 
• psihosocialno pomoč ženskam in 

otrokom v obliki svetovanja,
• pomoč pri zagotavljanju osnovnih 

življenjskih dobrin, 
• pomoč pri urejanju različnih pravic,
• zagovorniško pomoč in podporo 

ogroženim ženskam in otrokom v 
postopkih na insti tucijah,

• pomoč otrokom pri težavah, 
povezanih s preživeti m nasiljem,

• vključitev v podporno skupino 
znotraj Varne hiše Maribor,

• možnost svetovanja po odhodu iz 
varne hiše,

• javno in preventi vno delovanje, ki 
je namenjeno osveščanju javnosti  
o problemu nasilja v družini in 
njegovih posledicah. 

Prvi sti k z nami je možen preko 
telefonskega kontakta, na tel. št. 02 
480 11 86, vsak delovni dan v tednu, 
med 8. in 21. uro. Žrtvam nasilja 
posredujemo informacije o vseh 
možnih oblikah pomoči, vključno z 
možnostjo namesti tve v Varno hišo. 
Katero od oblik pomoči bodo izbrale, 
je njihova svobodna odločitev.  

V Varni hiši Maribor uporabljamo 
pravila, ki so nujna za zagotovitev 
varnega bivanja. Tako ni dovoljeno 
izdati  tajnosti  lokacije Varne hiše ter 
osebnih podatkov drugih stanovalk. 
Ženske zase in za svoje otroke skrbijo 
same, v program so lahko vključene 
največ eno leto, odvisno od njihovega 
sodelovanja, želja in potreb. Prekinitev 
nasilnega odnosa, varen prostor in 
strokovna pomoč, ki so jih deležne, 
jim omogočajo, da se soočajo s 
posledicami, ki so jih z otroci utrpele 

v nasilnem odnosu in predelajo 
travmati čne izkušnje. Namen našega 
svetovalnega dela je, da ženske 
pridobijo nova znanja, izkušnje in 
osebno moč, s katero kasneje vstopajo 
v samostojno življenje. 

Preden se ženske odločijo za 
namesti tev v Varno hišo, nasilje 
praviloma doživljajo več let. Največkrat 
je to stopnjevano telesno nasilje, od 
klofute do brutalnega pretepanja, 
ter različne oblike duševnega nasilja. 
Odločitev za umik od nasilnega 
partnerja je lahko trenutna, na podlagi 
različnih naključij, lahko pa v ženski 
dozoreva več let in odhod od doma 
uresniči takrat, ko sta ogrožena njeno 
življenje in življenje njenih otrok. 

Osebna pomoč, v obliki svetovanja, 
pomaga ogroženim ženskam, 
da spoznajo, kakšna je dinamika 
nasilnega odnosa, kdo je odgovoren za 
nasilje in katere spremembe na osebni 
ravni morajo narediti , da bodo lahko 
izstopile iz vloge žrtve. Ob podpori in 
svetovanju strokovne delavke Varne 
hiše se učijo prepoznavati  svoje 
potrebe, premagovati  osebne krize in 
uresničevati  svoje cilje.

Poleg individualnih svetovalnih 
pogovorov ima pomembno vlogo 
skupina za samopomoč, ki deluje 
znotraj hiše in se sestaja enkrat 
tedensko. Prisotne so vse stanovalke 
in strokovna delavka. Vsaka 
stanovalka ima v skupini možnost, 
da ob razumevanju in podpori žensk 
s podobno izkušnjo spregovori o svoji 
izkušnji nasilja, zgodbe drugih pa jim 
pomagajo prepoznavati , kaj se dogaja 
z njimi samimi. V skupini dobijo 
dragoceno izkušnjo, da niso same, da 
so pomembne in da lahko oblikujejo 
in povedo svoje mnenje. S tem se jim 
krepita njihova samopodoba in moč 
za ukrepanje v smeri zaščite pred 
nadaljevanjem nasilja in realizacije 
njihovih ciljev.

Ženske pridejo k nam tudi z otroki. 
Otrokom, ki so preživeli nasilje, 
pomagamo na način, da smo pozorni 
na njihove potrebe in posledice, ki 

so jih utrpeli v nasilnem odnosu. 
Pomembno je, da otroci predelajo 
strahove in negati vna čustva ter 
ponovno vzpostavijo zaupanje v 
odrasle oz. bližnje osebe. Ko otrokom 
omogočimo na varen in sprejemljiv 
način izraziti  svoje sti ske, strah, jezo, 
agresijo, jim pomagamo presekati  
začarani krog. Če otrok te priložnosti  
nima, bo najverjetneje zrasel v 
bodočega nasilneža ali novo žrtev. 

Pri svojem delu sodelujemo tudi 
z drugimi insti tucijami pomoči. 
Najpogosteje so to policija in 
centri za socialno delo. Za žrtev je 
pomembno, da dobi na insti tucijah 
prave informacije, nasilnež pa jasno 
obsodbo nasilja in opozorilo, da je 
nasilje kaznivo dejanje. Če tega ne 
storimo, je to za žrtev sporočilo, da 
se nima smisla obračati  po pomoč na 
insti tucije, za nasilneža pa, da ne dela 
nič narobe. 

Program Varne hiše Maribor fi nancira 
Ministrstvo za delo družino in socialne 
zadeve, občine podravske regije, 
manjkajoča sredstva pa pridobivamo 
s pomočjo donacij, ki so za nas 
ključnega pomena. V prihodnje si 
želimo stabilnejše fi nanciranje s strani 
države, kar bo mogoče zagotoviti  z 
vključitvijo našega programa v sistem 
javne službe v okviru bodočega 
regijskega centra. 

Poudarili bi, da sredstva za delovanje 
programa NIKOLI NE ZBIRAMO OD 
VRAT DO VRAT, ampak izključno 
na račun Centra za socialno delo 
Maribor.

Ženskam, ki preživljalo nasilje in se ne 
morejo odločiti , da bi poiskale našo 
pomoč, želimo sporočiti  misel ženske, 
ki se je opogumila in poiskala pomoč 
v naši ustanovi. V knjigo vti sov Varne 
hiše Maribor je zapisala:

»Vsem, ki oklevate, bi rada povedala: 
Ne čakajte! Odidite! Odidite čim prej! 
Ko odideš, je kljub težavam vedno 
čas 'potem'. Če ostaneš, pa ne veš 
niti  tega, ali boš preživela.« 

VARNA HIŠA MARIBOR – 
POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM OB NASILJU V DRUŽINI

S
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1.  Naziv in sedež sofi nancerja: 
Občina Šenti lj, Maistrova ul. 2, 
2212 Šenti lj v Slov. goricah.

2.  Predmet razpisa se vsebinsko deli 
na tri sklope:

• SKLOP A: sofi nanciranje športne 
dejavnosti  za otroke in mladino v 
starosti  do 18. leta starosti , ki jih 
izvajajo športna društva in klubi;

•  SKLOP B: sofi nanciranje športne 
dejavnosti  za otroke in mladino v 
starosti  do 18. leta starosti , ki jih 
izvajajo zavodi za področje vzgoje 
in izobraževanja;

•  SKLOP C: sofi nanciranje športnih 
prireditev in izobraževanj, 
usposabljanj in izpopolnjevanj 
strokovnih kadrov v športu.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev 
po sklopih:

•  SKLOP A: športna društva in 
klubi, ki imajo sedež v občini 
Šenti lj in izpolnjujejo ostale 
pogoje, razvidne iz razpisne 
dokumentacije;

•  SKLOP  B: zavodi za področje vzgoje 
in izobraževanja, ki imajo sedež 
v občini Šenti lj in izpolnjujejo 
ostale pogoje, razvidne iz razpisne 
dokumentacije;

•  SKLOP C: vsi v skladu s 3. členom 
Pravilnika za vrednotenje letnega 
programa športa v občini Šenti lj.

4. Višina sredstev za razdelitev po 
sklopih: 

•  SKLOP A: 17.000,00 evrov
•  SKLOP B: 8.000,00 evrov
•  SKLOP C: 8500,00 evrov, ki se deli 

na:
 ◦ izobraževanje, usposabljanje 

in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu: 1.500,00 
evrov

 ◦  športne prireditve: 7.000,00 
evrov: ki se deli na:

  Veter v laseh: 1.656,00 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Šenti lj (MUV, št. 12/2011) in 10. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001 – ZSDP, 110/2002 – ZGO-1, 15/2003 – ZOPA) ter na podlagi sprejetega Odloka o proračunu 
občine Šenti lj za leto 2013 (sprejet na 11. redni seji dne 14/3/2013) objavlja občina Šenti lj

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI 
ŠENTILJ ZA LETO 2013

evrov
   mednarodne igre 

šolarjev: 1.000,00 evrov
   ostale tradicionalne 

športne prireditve: 
4.344,00 evrov.

Za sofi nanciranje dejavnosti  iz SKLOPA 
C župan občine Šenti lj na podlagi 
presoje upravičenosti  poda sklep o 
sofi nanciranju oz. nesofi nanciranju. 
Za ostale tradicionalne športne 
prireditve se presojajo tradicionalnost, 
mednarodna ali državna raven 
prireditve oz. pomen prireditve in 
vpliv prepoznavnosti  prireditve v širši 
okolici (ne samo v lokalnem okolju).
V kolikor sredstva na določenem 
programu oz. dejavnosti  ostanejo 
neporabljena, se lahko prerazporedijo 
za izvedbo drugega programa oz. 
dejavnosti .
5. Obdobje za porabo sredstev: 

Dodeljena sredstva morajo biti  
porabljena v letu 2013.

6.  Rok za prijavo na razpis po sklopih:
• SKLOP A: 15/4/2013 do 12. ure, ne 

glede na način vročitve,
•  SKLOP B: 15/4/2013 do 12. ure, ne 

glede na način vročitve,
•  SKLOP C: 10/12/2013 do 12. ure, 

ne glede na način vročitve.
7.  Odpiranje vlog za SKLOP A in 

SKLOP B bo izvedeno v roku osem 
dni po datumu roka za prijavo in 
odpiranje ne bo javno. Vloge za 
SKLOP C se bodo odpirale sproti , 
vse do končnega roka za oddajo 
vlog, odpiranje ne bo javno.

8.  Potencialni prejemniki bodo 
obveščeni o sofi nanciranju oz. 
nesofi nanciranju na podlagi tega 
razpisa za SKLOP A in SKLOP B 
najkasneje do 30/11/2013, za 
SKLOP C pa do 25/12/2013.

9.  Merila in točkovanje
Merila in točkovanje za pridobitev 

sredstev iz tega javnega razpisa so 
opredeljena v razpisni dokumentaciji, 
ki je priloga tega razpisa.
10.   Način prijave
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano 
dokumentacijo – je potrebno v zaprti  
kuverti  s pripisom »NE ODPIRAJ – 
RAZPIS ŠPORT« dostaviti  na naslov 
Občina Šenti lj, Maistrova ul. 2, 2212 
Šenti lj v Slov. goricah. Upoštevale 
se bodo vloge, ki bodo prispele na 
sedež občine Šenti lj, določenim v 
točki 6 tega javnega razpisa, ne glede 
na način dospetja. Na hrbtni strani 
kuverte morata biti  naziv in polni 
naslov prijavitelja.
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija 
za odpiranje vlog bo izločila iz 
postopka vse nepravočasno prispele 
vloge. Prijavitelje pravočasno 
prispelih vlog, vendar nepopolnih, pa 
bo pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni 
od dneva odpiranja vlog. Če vloge ne 
bodo dopolnjene v zadanem roku, 
bodo zavržene. Popolne vloge bo 
obravnavala komisija za šport.
11.  V primeru sprememb in dopolnitev 

(tako vsebinskih kot časovnih) ima 
občina Šenti lj pravico le-te uvesti  
in jih objaviti  na spletnem naslovu 
občine Šenti lj: www.senti lj.si, 
vendar najkasneje do pet dni pred 
iztekom roka za oddajo vlog.

Župan občine Šenti lj lahko kadar koli 
s sklepom prekine postopek javnega 
razpisa in dodelitve sredstev.
12.  Oddaja vloge pomeni 

strinjanje prijavitelja z razpisno 
dokumentacijo.

13.  Razpisno dokumentacijo je moč 
dobiti  na sedežu občine Šenti lj, 
Maistrova ul. 2, 2212 Šenti lj v Slov. 
goricah in na spletni strani www.
senti lj.si.

Župan Občine Šenti lj
Edvard Čagran
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isati  o reki, o kateri je bilo 
prelitega več črnila na papirju, 

kot je vode v njeni strugi, je velik 
podvig ribiča z njenih bregov. A je 
trud poplačan s spoznanjem, da je 
tudi naša mlada država prepoznala 
vrednote, pogosto zapisane kot: 
»Svet ob Muri je sinonim za bogato 
favno in fl oro ...«, »Mura je eno 
najpomembnejših območij v Sloveniji 
in v Evropi zaradi izjemne biotske 
pestrosti  ...« in posledično temu 
le začela z izvajanjem ukrepov za 
odpravo grehov preteklosti , z njeno 
zaščito in izboljšanjem stanja. Eden 
takih je projekt z naslovom »Razširitev 
struge na reki Muri in navezava starih 
rokavov na območju gramoznice Alter 
graba« in je del skupnega programa 
z imenom »Čezmejna vodarska 
iniciati va za reki Drava in Mura« 
(DRA-MUR-CI). Je prvi večji poseg v 
mejno Muro z namenom skladnega 
čezmejnega razvoja in izvajanja 
ukrepov za podporo zaščiti  ljudi in 
okolja pred naravnimi nesrečami in 
izboljšanje življenjskega okolja ljudi, 
fl ore in favne.

Zgodovinska dejstva nam povedo, 
da so zgornji (avstrijski) in srednji 
(mejni in slovenski) del Mure s 
sistemati čno regulacijo med leti  1874 
in 1891 združili v premočrtno rečno 
strugo, da bi pridobili in zavarovali 
zemljo. S tem so široko in dinamično 
rečno strugo skrajšali za skoraj 15 
km in jo zožili na 200 metrov. Vse to 
se je dogajalo do podpisa mirovne 
pogodbe v Saint Germainu leta 
1919, ko je postala Mura mejna 
reka med Kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev ter Avstrijo. Dokončne 
izvedbe regulacijskih del so trajale 
do leta 1939, ko je na mejnem delu 
dobila obliko kanala, širokega 70 
metrov. Učinkovita zaščita pred 
poplavami ni bila dosežena, kar stroka 
dolgo ni hotela priznati , kakor tudi 
ne negati vnih posledic za favno in 
fl oro. Šele rezultati  večletne študije, 
ki so jo opravili, na 33 km dolgem 
odseku mejne Mure, avstrijski in 
slovenski strokovnjaki iz različnih 
področij, z imenom »Načelna 

vodnogospodarska zasnova za mejno 
Muro« (1998–2001), so pripeljali do 
spoznanja, da se je treba zoperstaviti  
tendenci poglabljanja Mure in ji dati  
več prostora.

V ribiški družini Mura Paloma nam 
spomin zdrave kmečke pameti  sega 
v leto 1967, ko smo prvič zaprosili 
takratne oblasti , da nam dovolijo 
čiščenje rokava Mure v »Alter grabi« 
s čimer bi njegovo napajanje uredili 
iz bližnjega industrijskega kanala 
tovarne Paloma. Že takrat je bilo 
očitno, da se dno Mure poglablja 
zaradi regulirane struge. Nismo 
bili uslišani, a tudi obupali nismo. 
Medtem je Mura leta 1976 porušila 
jez v Sladkem Vrhu in kanala že 
zdavnaj ni več. V večji meri je zasut 
z odpadki iz proizvodnje papirja, 
le njegov spodnji del si je prisvojil 
svečanski potok za svoj izlivni del 
v Muro. Območje »Alter grabe« je 
bilo prepuščeno nesistemati čnemu 
izkoriščanju gramoza. Nekaj časa 
je to bila tudi gramoznica danes že 
propadlega cestnega podjetja. In tako 
je tu nastal 1,8 hektarja velik sklop 
gramoznih jam, v katere je Mura ob 
poplavah naselila svoje prebivalce – 
25 vrst rib. Po letu 1980 je to bil naš 
samostojni športno-ribolovni revir, 
v katerega smo v preteklosti  bolj 
poredko, zadnje čase pa nekoliko 
več, vlagali le krape, linje in smuče, 
kajti  zadnja leta sta se rokav in Mura 
zelo poredko srečala iz že znanih 
razlogov poglabljanja njenega dna. 
Ribičem je ta ribolovni revir bil znan 
po obilju zelenik, rdečeok, rdečeperk, 
navadnih koresljev, pa tudi ščukah in 
krapih.

Šele »Načelna vodnogospodarska 
zasnova za mejno Muro« in izvajanje 
projektov pri sosedih na drugi 
strani državne meje so nam  vrnili 
upanje v uspeh. Avstrijci so v okviru 
programa Interreg IIIA, pod naslovom 
»Maßnahmen Unteres Murtal«, 
širili Muro in s tem ustvarjali nove 
habitate v krajih Oberschwarza – 
Ceršak, Weitersfeld – Sladki Vrh, 
Gosdorf – Podgorje in Sicheldorf – 

Mele. Pričakovali smo, da bo naš del 
Mure deležen izvedbe naše idejne 
zasnove, a se je v letu 2004, kljub 
izraženi podpori in ponujeni pomoči 
Deželne vlade avstrijske Štajerske, 
spet zalomilo s preprosti m obvesti lom 
pristojnih oblasti : ni denarja. In 
končno smo v letu 2012 dočakali 
stroje v »Alter grabi« na Zgornji 
Velki, razširitev struge na reki Muri in 
navezava starih rokavov sta postala 
stvarnost. S tem se je tudi na slovenski 
strani Mure uresničila izrečena misel 
leta 1991, ob 35. obletnici Murskega 
sporazuma: »Ekološka zmogljivost 
in sprejemljivost sta sedaj v središču 
razvojnih teženj v mejnem prostoru.«. 
Ribiči iz obeh bregov mejne Mure 
temu pritrjujemo. Smo tudi enotnega 
mnenja, da je nov habitat velika 
pridobitev za Muro, predvsem za njene 
neposredne prebivalce in uporabnike 
prostora, tako za rastline kot živali. 
Stari Murin rokav je v zgornjem in 
spodnjem delu očiščen naplavin v 
skupni dolžini cca 800 metrov in je 
širok pri dnu 4 metre. Tako je ribolovni 
revir Alter postal odprt in povezan z 
Muro, kot njen rokav, nastal je tudi 
otok, eden redkih na Muri. Kot del 
poplavnega gozda nudi zaveti šče in 
zaščito mnogim vrstam rastlin in živali, 
tudi takim, ki se vračajo na ta prostor, 
s katerega smo jih v preteklosti  
pregnali s spreminjanjem njihovega 
življenjskega okolja. Z ribiškega vidika 
je treba posebej poudariti , da je Mura 
po številu ribjih vrst v njej najbogatejša 
reka v Sloveniji, s količino biomase 
pa se ravno ne more pohvaliti . Ta 
habitat je nova pridobitev za 60 vrst 
rib, ki živijo v njej, med njimi tudi 
za v letu 2009 dokazano prisotnost 
sabljarke, ki je veljala za že izumrlo 
vrsto, in v letu 2011 novo odkrito 
vrsto, grbasti  okun. Obstoj obeh vrst 
je dokazal avtor tega sestavka, potrdili 
pa slovenski in tuji ihti ologi. Avstrijski 
ribiči,ki so nas obiskali ob svetovnem 
dnevu mokrišč, menijo, da bo ta 
habitat bistvenega pomena za ogrice 
in podusti  kot njihov drstni prostor. 

Upamo, da se bo razvoj Murinega 
mejnega področja nadaljeval in da 

Društva

P
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Društva

bodo projekti  v bodočnosti  zgubili 
pridevnik »pilotni«. V prvi vrsti  želimo 
sosednjim ribičem iz RD Radgona, 
da se na njihovem območju uspešno 
konča projekt odpiranja 11. mlinskega 
kanala. S takimi in podobnimi projekti  
se Murinim prebivalcem zagotavljajo 
pogoji za obstoj in razvoj, na naši strani 
mejne črte, zavarovanih vrst, kot so 
sabljarka, črnooka, kosalj, kapelj, 
donavski potočni piškur, jelševec in 
druge.

In za zaključek še nekaj neizpodbitnih 
dejstev. Še preden je bager dvignil 
zadnjo žlico gramoza in omogočil 
Muri, da je stekla po svojem starem 
rokavu v gramoznico, pa tudi iz nje, 
je nastala dilema: kaj pa z ribami, 
ki smo jih vlagali pa jih ribiči niso 
izlovili? Odgovor je zelo preprost: v 

PASJI IZTREBKI

 Glasilu smo že pred časom pisali o problemati ki pasjih iztrebkov, s katerimi se srečujejo vsa večja središča naselij. 
Šenti lj in ostali centri občine Šenti lj tu niso nobena izjema. Na občino smo v zadnjem času prejeli vedno več 

klicev glede navedene problemati ke.

V občini Šenti lj je v veljavi Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šenti lj (MUV, št. 27/1997 in 12/2010), ki 
ureja in določa, da na javnih površinah v občini Šenti lj ni dovoljeno voditi  psov brez vrvice in jih puščati  brez ustreznega 
nadzora. Lastniki psov morajo pasje iztrebke takoj odstraniti . 
Med javne površine prištevamo: ulice, pločnike, javne ceste, trge, mostove, varovalni pas ceste, avtobusne postaje, 
postajališča, avtobusne čakalnice, parkirne prostore, tržnice, javne parke, zelenice, nasade, zelenice ob javnih poteh in 
objekti h ter javne oziroma varovane zelene površine, otroška in športna igrišča, pokopališča, kopališča in gramoznice, 
prostor za postavitev kesona za kosovne odpadke in odlagališča komunalnih in drugih odpadkov.

Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo komunalni inšpektor in tudi medobčinski redarji, 
kar je novost. 
Za kršitelje so predviden sankcije, in sicer: 
•  za posameznika od 40 do 1.250,00 €, 
•  za samostojnega podjetnika in posameznika, ki opravlja dejavnost od 100 do 

30.000,00 €,
•  za pravno osebo od 100 do 75.000,00 €,
•  za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika 

posameznika in za odgovorno osebo v občini od 40 do 2.500,00 €.

Nadzor nad izvajanjem Odloka opravljata Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. 

Občinska uprava 

PASJI IZTREBKI
PASJI IZTREBKI

vseh številčno merljivih pogledih smo 
ena najmanjših ribiških družin, pa 
gramoznice kljub temu nismo odlovili. 
Količina rib, ki je bila v njej pred 
odprtjem rokava, je naš prispevek 
k obogati tvi ribjega staleža Mure, 
ki po ekspertni oceni znaša 26.000 
kosov rib, v skupni teži 810 kg. In še, 
vrednost opravljenega dela: okrog 
70.000,00 €, 85 % je delež EU in 15 % 
R Slovenija. 

RD Mura Paloma, Marijan Gaber

V
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a OŠ Rudolfa Maistra, 
Šenti lj, vsak mesec potekajo 

popoldanske delavnice za nadarjene 
učence, imenovane English Club. 
Februarja 2013 smo izvedli delavnico 
na temo Valenti novega – Heart 
Shaped Brownies. Učenci so spoznali 
in preizkusili recept za pripravo 
priljubljenega angleškega peciva, ki 
so ga na koncu izrezali v obliki srčkov. 
Med peko, ko so se širile omamne 
vonjave po čokoladi, so spoznali 
podrobnosti  o tem prazniku in za 
zabavo izdelali očala iz kartona – prav 
tako s pridihom ljubezni. 
Učenci se popoldanskih delavnic radi 
udeležujejo. To lahko presodite tudi 
sami po nasmeških na fotografi jah. 
     
 Mentorica, prof. Darja Smole

februarja 2013 smo na 
proslavi ob slovenskem 

kulturnem prazniku podelili 
Prešernove nagrade in priznanja.
Prejeli so jih učenci in učenke, 
avtorji izbranih del na literarnem in 
likovnem natečaju Radosti  in sti ske 
odraščanja. 
Sodelovalo je 70 učencev, 50 
z likovnimi in 20 z literarnimi 
prispevki.
Podelili smo tri Prešernove 
nagrade, deset posameznih in eno 
skupinsko Prešernovo priznanje.

Nagrajenci za najboljša likovna 
dela so: Naja Ariana Cehtl iz 4. 
a (nagrada), Alina Kocbek iz 3. c 
(priznanje), Hannah Kropf Udovičič 
iz 3. b (priznanje), Klara Kebrič 
iz 5. a (priznanje), Luka Fajs iz 4. 
a (priznanje), Sanja Ferk iz 8. a 
(priznanje) in Nika Tenšek iz 8. b 
(priznanje).

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU SMO PODELILI
PREŠERNOVE NAGRADE IN PRIZNANJA

Za najboljše literarne prispevke 
smo podelili dve nagradi in tri 
priznanja.
Nagrajenci za najboljše literarne 
prispevke so: Melisa Ljimani 
Golob iz 7. a (nagrada), Tanita 
Kokot iz 7. b (nagrada), učenci 2. 
a-razreda (priznanje za skupinsko 
delo), Naja Ariana Cehtl iz 4. a 
(priznanje) in Eva Škerget iz 5. c 
(priznanje).

Na svečani podelitvi so zapeli 
pevci MPZ, prisluhnili smo 
utemeljitvam nagrajenih 
likovnih del, izbranim literarnim 
prispevkom, Juretovi deklamaciji 
Zdravljice, v Prešernov čas pa sta 
nas popeljala Matej in Kaja po 
»Železni cesti «. Skozi program sta 
nas vodili Kaja in Maruša.

                Mladi novinarji

Šole in vrtci

N

7.
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okviru druženja mladih članov 
RK OŠ Rudolfa Maistra, Šenti lj, 

kot obliki prostovoljne dejavnosti , 
namenjamo veliko pozornosti  
humanim odnosom, vzgoji za 
solidarnost, sosedski pomoči ter 
zdravemu načinu življenja. KORK 
Šenti lj nam pri uresničitvi tega vedno 
stoji ob strani. 
Kot že nekaj let, je tudi v začetku 
letošnjega leta organizirala dobrodelni 
koncert, katerega glavni namen je bil 
zbrati  čim več sredstev, s katerimi želijo 
omogočiti  oz. pomagati  pri izvedbi 
poletnega klimatskega zdravljenja 
in letovanja naših otrok na morju v 
Punatu na otoku Krku, ki ga že od leta 
1955 dalje izvaja Območno združenje 
Rdečega križa Maribor. V Punatu 
imajo svoj mladinsko-počitniški dom 
Frankopan Punat, ki izvaja zdravstveno 
in socialno letovanje predšolskih in 
osnovnošolskih otrok na morju pod 
budnim očesom izbranih animatorjev. 
Letovišče nudi do 440 ležišč v 
treh sodobno urejenih paviljonih, 
zdravilišče z ambulanto, bolniškimi 
sobami in lekarno ter lastno plažo z 
urejenimi sanitarnimi prostori in tuši 
za vodo. Sam kraj pa ima izredne 
klimatske lastnosti , ki zelo ugodno 
delujejo na človeka. Rekli bi lahko, da 

zdravemu krepijo zdravje, bolnemu pa 
pomagajo hitreje ozdraveti .
Bivanje v Punatu je posebej primerno 
za otroke s kroničnimi obolenji dihal, 
astmo, okvarami lokomotornega 
aparata, raznimi alergičnimi obolenji 
kože in drugo.
V posamezne 14–dnevne izmene 
so vključeni otroci od 4. do 15. leta 
starosti , in sicer otroci, ki jih zaradi 
zdravstvenega stanja in obolenj 
za letovanje predlagajo izbrani 
zdravniki preko predšolskih in šolskih 
dispanzerjev, otroci, ki so potrebni 
letovanja zaradi slabih socialnih 
razmer v družini in jih predlagajo 
socialne službe v vrtcih, šolah ali 
krajevne organizacije Rdečega križa, 
ter otroci samoplačniki, katerih 

stroške letovanja plačajo starši ali 
druge ustanove.
Kot mentorica mladih članov se 
počuti m dolžna spodbuditi  starše, ki 
bi želeli tovrstno letovanje za svojega 
otroka, da se obrnejo na šolo po 
nasvet oz. pomoč. 
Skupaj s KO RK Šenti lj, z ravnateljico 
naše šole, socialno delavko in z mojo 
malenkostjo bomo skušali poiskati  
najboljšo pot za naše otroke.

Mentorica mladih članov RK,
OŠ Rudolfa Maistra, Šenti lj,

 Milena Rošker

DOBRODELNI KONCERT V MONDU
KORK Šenti lj je tudi letos, natančneje 17. januarja 2013, organizirala deveti , lahko bi mirno rekli, že tradicionalni 
dobrodelni koncert, katerega izkupiček je bil v celoti  namenjen otrokom OŠ Rudolfa Maistra, Šenti lj. Z izkupičkom 
denarja bomo otrokom omogočili oz. pomagali pri izvedbi poletnega klimatskega zdravljenja in letovanja na morju 
v Punatu na otoku Krku, delno pa ga bomo namenili za sofi nanciranje šol v naravi in tako pomagali otrokom, ki 
prihajajo iz socialno šibkih družin. Velika zahvala gre gosti telju koncerta, igralniško-zabaviščnemu centru Mond, 
in vsem zaposlenim za pomoč pri organizaciji in izvedbi samega koncerta. Prav tako moramo povedati , da so se 
povabljeni gostje (nekateri že stalni) z veseljem odzvali vabilu, če jim le čas dopuščal. S tem so dokazali resnično velik 
čut za dobrodelnost.
Opaziti  je bilo, da so tovrstni koncerti , kljub krizi, ki nas pesti , še vedno dobro obiskani. Poleg naših občanov prihaja 
vsako leto vse večje število ljubiteljev dobre glasbe iz širšega območja Združenja RK. 
KO RK Šenti lj se lahko pohvali s kar lepim številom rednih obiskovalcev in donatorjev, na kar so zelo ponosni. To jim 
dokazuje, da svoje delo opravljajo dobro, da spoštujejo eti čno-moralna načela in tako dosegajo cilje, ki si jih zadajajo.

Mentorica mladih članov RK,
OŠ Rudolfa Maistra, Šenti lj,

Milena Rošker

Šole in vrtci
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ŠPORTNE AKTIVNOSTI UČENCEV 

čenci OŠ Rudolfa Maistra 
smo akti vni tudi na športnem 

področju. V mesecu januarju smo se 
tako starejši dečki naše šole udeležili 
šolskega prvenstva v košarki pod 
mentorstvom učitelja Saška Zemljiča. 
Po dveh turnirjih smo zasedli 3. mesto 
na obmariborskem prvenstvu, kar žal 
ni zadostovalo za napredovanje na 
področno prvenstvo, smo pa fantje za 
svoj trud prejeli bronasto medaljo. 

21. januarja 2013 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz kemije. Na tekmovanje se je prijavilo 25 učencev, in 
sicer 18 učencev iz 8. razredov in sedem učencev iz 9. razredov.
Bronasto Preglovo priznanje je prejelo šest učencev, in sicer Jure Kastelic, Nikolaus Molinari, Rene Harc in Jan 
Hauptman iz 8. razreda ter Lucija Krsti č in Tjaša Poglej iz 9. razreda.
Na državno tekmovanje so se uvrsti li Jure Kastelic, Nikolaus Molinari in Lucija Krsti č. Vsem učencem iskreno česti tamo 
in jim želimo veliko uspehov na državnem tekmovanju.

Mladi novinarji

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVO 
PRIZNANJE

ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA 
ZA DEVETOŠOLCE
19. novembra 2012, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleškega jezika za devetošolce. Tekmovanja 
se je udeležilo šest učencev 9. razreda:
JERNEJ GAUBE
KAJA SKLEPIČ
LARA PODHOSTNIK
LUCIJA KRSTIČ
MARUŠA ČEH
TAJA PETRE
Šti rje učenci (Jernej Gaube, Kaja Sklepič, Lucija Krsti č in Maruša Čeh) so prejeli bronasto priznanje in se uvrsti li na 
regijsko tekmovanje, ki je potekalo 31. januarja 2013, na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru. Učenka Maruša Čeh se je 
zelo dobro izkazala in prejela srebrno priznanje. Za dosežek ji iskreno česti tamo.

Mentorica, Jasna Svenšek

Ekipo smo sestavljali naslednji fantje:
ALJOŠA KUZMA 
DOMEN MULEC 
TILEN TRAJBAR 
JERNEJ GAUBE 
TIM KRAPŠE  
ALJAŽ REISMAN  
RENE HARC  
JAN HAUPTMAN
LUKA KOTNIK  
LUKA JANŽEK
MATEVŽ KIKL 
DENIS MAJHENIČ
 
Športno dejavni smo bili tudi v mesecu 
februarju. Igralci badmintona smo 
prekrižali loparje na OŠ Bojana Ilicha 
v Mariboru. 

Dekleta in fantje smo pod budnim 
očesom mentorice Anice Majer 
prikazali borbeno igro, pri kateri 
nam je za napredovanje zmanjkalo 
le malo sreče. Omeniti  velja, da je 
bilo to tekmovanje za večino nasploh 
prvo tekmovanje in tako dragocena 
izkušnja za naprej. 
Ekipa je tekmovala v naslednji 
sestavi:
ŽAN DOMINIK
ROK BRUS
ALEN BEDRAČ
LUKA PAK
MIHA ROŠKER
NIKA JAUNIK
LUCIJA KRSTIČ

   Mladi novinarji

Šole in vrtci
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hranjanje pustnega običaja 
je tradicija, ki jo z veseljem 

obujamo tudi na naši osrednji in 
podružnični šoli. 
Ker je pogosto pust ravno sredi 
zimskih počitnic, smo bili toliko 
bolj veseli letošnjega pustovanja. 
Lepo se je veseliti  dogodka, če se 
nanj tudi pripraviš. Zato smo že ob 
samem začetku meseca učiteljice 1. 
VIO povabile starše in otroke, da v 
popoldanskih urah s skupnimi močmi 
in idejami izdelamo dekoracijo in 
maske iz papirja. Vsi, ki so prišli, so 
se dela loti li zavzeto in kmalu so 
izpod spretnih rok nastale prave 
mojstrovine.
Z izdelki smo polepšali hodnike in avli 
obeh šol. 

In prav avli sta bili na sam dan 
pustovanja osrednja prostora naše 
zabave. Tam so se zbrale čarovnice, 
vile, miške in mačke, pa pikapolonice 
in še in še bi lahko naštevali. Vse 
maškare pa so imele isto nalogo, ali 
bolje rečeno – eno veliko zadolžitev, 
da končno preženejo to letošnjo dolgo 
zimo. 
Mogoče so si pa poti homa le želele, da 
odide šele po koncu zimskih počitnic. 

Učiteljice 1. VIO
Učiteljice 1. ACVIO

LETOŠNJE PUSTOVANJE NA NAŠI MATIČNI IN PODRUŽNIČNI ŠOLI

VPIS OTROK V VRTEC ŠENTILJ ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Spoštovani starši!
Vpis predšolskih otrok v Vrtec Šenti lj in Vrtec Ceršak za šolsko leto 2013/2014 bo potekal vsak delovni dan, od 2. do 
12. aprila, od 7. do 14. ure, in vsako sredo popoldan, od 15. do 17. ure.
Vlogo za vpis v vrtec dobite v vrtcih Šenti lj in Ceršak ali na spletnih straneh vrtcev.
Kontaktni osebi:
Vrtec Šenti lj: Cvetka Jaunik, telefonska številka: 02/650 61 12
Vrtec Ceršak: Alenka Zemljič, telefonska številka: 02/647 16 91

Šole in vrtci
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UTRINKI IZ SKUPINE MLINČKI

mesecu februarju smo v skupini Mlinčki doživeli kar nekaj prav 
posebnih dni.

V sklopu projekta »Od zrna do kruha«, kjer smo spoznavali proces, kako in 
iz česa nastane kruh, smo obiskali lokalno Mini pekarno. Poimenovali smo 
različne pekovske izdelke, ki jih poznamo, ter izvedeli imena ti sti h izdelkov, ki 
so nam novi. Pozdravila sta nas tudi peka pekarne in nas pogosti la z izvrstnimi 
slaniki. Za konec projekta smo tudi sami poskusili speči kruh, vendar nam žal ni 
uspel, zato smo se odločili, da bomo peko kruha prepusti li mojstrom pekom.

Za čas pusta pa nas je obiskala Petra Furlan, ki je po poklicu vizažistka. Na željo 
otrok je otrokom poslikala obraze. Tako smo se iz otrok spremenili v metulje, 
princese, netopirje, gusarje, miške, spidermane  … Žal se je poslikava med 
spanjem zbrisala, a fotografi ja nas spominja na čudovit dan, ki je prehitro minil. 
To je le nekaj zanimivih utrinkov iz naše skupine, katerim pa jih bo prav gotovo 
sledilo še veliko več.

Heidi Elizabeth Veber, Vrtec Šenti lj

KAKO SMO SE POSLOVILI OD DUDE?

 skupini Zvezdice zelo dobro vemo, da je duda namenjena tolažbi. 
September in z njim uvajalni čas sta hitro minila in kaj kmalu tolažbe 

nismo več potrebovali. Dude so našle mesto v »hišici« na polici in iz nje so 
pokukale le še po kosilu, ko so nam pomagale zaspati . Kmalu smo ugotovili, da 
znamo zaspati  tudi brez dude. Ko smo nekega dne prebirali pravljico, v kateri 
so male miške jokale, ker jih je zeblo, smo prišli na idejo, kako bi lahko miške 
potolažili. Pripravili smo pisano škatlo, v katero smo pospravili svoje dude in 
jih nastavili miškam. Zelo smo bili presenečeni, ko nas je po spanju pričakala 
mama miš, da bi se nam zahvalila in 
nam povedala, da njene miške ne 
jokajo več in so zelo vesele naših dud. V 
spomin na veliki dogodek pa je mama 
miš vsakemu otroku pusti la fotografi jo 
in zahvalo. Nekaj otrok se je tako 
navdušilo, da so tudi doma poiskali 
svoje dude in jih podarili miškam. 
Mama miš je zelo hvaležna otrokom, še 
bolj pa bodo hvaležni otroški zobki, ki 
se bodo tako bolje razvijali.

          Barbara Škerlec, Vrtec Šenti lj

Šole in vrtci
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ustni čas je v vrtcu vedno zelo priljubljen. 
Praznujemo ga z likovnim ustvarjanjem 

pustnih mask, oblačenjem različnih oblačil, 
kostumov, pokrival … Uživamo in se smejimo 
ob šaljivkah, izmišljoti nah, rimah ter 
doživljamo ritem pesmi, besed in glasov. Na 
pustni torek pa se spremenimo v pravljična 
bitja in podobe, ki jih občudujemo skozi vso 
leto, in rajanje se lahko prične.
Dobro nas poglejte in prepoznajte!

Alenka Zemljič,  Vrtec Ceršak

PUSTNI ČAS

 mesecu januarju smo spoznavali zimska 
oblačila ter ob igri s punčkami in dojenčki 

ugotovili, da le-ti  nimajo nobenih toplejših 
oblačil. Že naslednji dan je vzgojiteljica Brigita v 
vrtec prinesla šivalni stroj in nam prikazala ter nas 
hkrati  seznanila s postopkom šivanja oblačil; vse 
od risanja kroja s kredo na blago, izrezovanja s 
krojaškimi škarjami, napeljevanja niti  in nazadnje 
šivanja s šivalnim strojem. Tako so naši dojenčki 
in punčke dobili novo, letnemu času primerno 
kolekcijo oblačil.

Vesna Novak, vzgojiteljica

ŠIVILJA IN ŠKARJICE

MALI SONČEK V VRTCU SLADKI VRH
 letošnjem šolskem letu smo se tudi otroci vrtca Sladki Vrh priključili gibalno-športnemu programu Mali sonček. 
Projekt je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti  in je sestavljen iz šti rih stopenj. Otroci od 

drugega do tretjega leta starosti  sodelujejo v Malem sončku – modrem, otroci od tretjega do četrtega leta v Malem 
sončku – zelenem, otroci od četrtega do petega leta v Malem sončku – oranžnem in najstarejši otroci vrtca, stari od 5 do 
6 let v Malem sončku – rumenem. Namen projekta je obogati ti  program na področju gibanja ter poglobiti  sodelovanje 
med vrtcem in starši, saj v nekatere naloge 
vključuje tudi starše. Do sedaj smo bili že zelo 
akti vni in izvedli smo jesenski in zimski pohod, 
igre z žogo, igre na prostem s smučmi, igre brez 
meja, elemente atletske in gimnasti čne abecede 
in kmalu se bomo najstarejši otroci udeležili tudi 
plavalnega tečaja, kjer bomo izvajali igre z vodo, 
ob vodi in v vodi. Po opravljeni nalogi so otroci 
nagrajeni z nalepko v svojih beležkah, ob koncu 
šolskega leta pa za svoj trud prejmejo priznanja. 

Mateja Bauman,
koordinatorka programa, vzgojiteljica

Šole in vrtci
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NAGRAJENKA  
JAVNEGA SKLADA 
RS ZA KULTURNE 
DEJAVNOSTI

riznanje ZKD Kungota, Pesnica 
in Šenti lj za enkratni dosežek v 

letu 2012, za nastop na državni ravni 
preglednih srečanj Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti , sta letos ob 
kulturnem prazniku prejela skupina 
Mehurčki iz vrtca Sladki Vrh in njihova 
mentorica, vzgojiteljica Jožica Fras. 
Gledališka skupina Mehurčki je s 
predstavo NEKEGA ZIMSKEGA DNE 
navdušila že na Dnevu ustvarjalnosti  v 
Šenti lju, 23. marca 2012. Z uvrsti tvijo 
na regijsko tekmovanje so se predstavili 
še v Mariboru, in sicer v aprilu 2012. 
Na veliko veselje vseh so bili izbrani 
za sodelovanje na državnem srečanju 
otroških gledaliških skupin v Velenju, 
7. junija 2012, kjer so prejeli Zlato 
plaketo. 
V zavodu OŠ Sladki Vrh smo ponosni na 
delo vzgojiteljic, ki delo z otroki začrtajo 
že v vrtcu, otroško ustvarjalnost pa 
potem učitelji nadgrajujejo naprej v 
šoli.

Andreja Košti , ravnateljica

PROSTOVOLJSTVO V SKUPINI ROŽIC NA 
ZGORNJI VELKI

troci in starši skupine Rožice na Zgornji Velki v tem šolskem letu 
sodelujemo kot prostovoljci.

Zamisel se je vzgojiteljici Andreji Vezjak in pomočnici Aleksandri Krnič 
porodila po končanem izobraževanju v preteklem šolskem letu. 
»V praksi je projekt neverjetno zaživel in prekosil vsa najina pričakovanja. 
Z veliko mero dobre volje, odrekanjem prostemu časa in spretnimi prsti  
naših staršev prostovoljcev je nastalo zelo veliko lesenih didakti čnih igrač, 
ki so otrokom in zaposlenim neprecenljive vrednoti  in jih pri delu lahko 
uporabljamo predvsem za razvijanje fi ne in grafomotorike, prostorske 
orientacije naših otrok ter tudi kar tako za simbolno igro v oddelku,« je 
izpostavila vzgojiteljica Andreja.
Pomočnica Aleksandra pa dodaja: »Ni pravih besed, s katerimi se lahko 
zahvalimo staršem za neizmeren trud in predano vključenost v naš projekt.«

Mali novinarji iz vrtca Zg. Velka

VTISI MAME 
PROSTOVOLJKE

redlog za izdelavo lesenih 
didakti čnih igrač je prišel s 

strani strokovnih delavk, vzgojiteljice 
Andreje in pomočnice Aleksandre 
v skupini Rožic na Zgornji Velki. 
Zamisel se mi je zdela zelo zanimiva, 
čeprav mi od samega začetka še 
ni bilo takoj jasno, kaj naj bi sploh delali. Medtem ko se je začel zbirati  
začetni osnovni material – les, ki ga je priskrbel oče Nejca in Nine, mi je 
vzgojiteljica pokazala in razložila, kako in kaj. To je bil zame dober izziv, da 
se nekaj naučim, se izpopolnim in naredim koristno delo za naše najmlajše.
Ob iskanju moti vov na računalniku, v pobarvankah in mladinskih knjigah 
smo se zelo zabavali, saj so mi pomagali moji otroci, otroška domišljija nima 
meja, njihove glavice pa so vedno polne novih idej,
Otroci so zelo dobri kriti ki, ki odkrito povedo, kar jim je všeč in kaj ne.
Povzamem lahko, da sem se ogromno naučila, kar sem pozabila, pa sem 
se s prostovoljnim delom nadgradila. Takšen način dela je zelo zanimiv in v 
istem trenutku koristno delo zapolnim z druženjem s svojimi otroki. Novo 
znanje je vedno dobrodošlo.

Bernarda Kolosovski, mama prostovoljka

Šole in vrtci
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PASAVČEK V SKUPINI VIJOLICE IN SONČNICE

 januarju smo otroci skupin Vijolice in Sončnice iz vrtca 
Sladki Vrh sodelovali v projektu Pasavček, ki pravi: 

»Red je vedno pas pripet!« Njegov namen je spodbujati  
otroke k pravilni uporabi varnostnih sedežev in pasov med 
vožnjo. 
V okviru Pasavčka so v naših igralnicah potekale različne 
dejavnosti : seznanili smo se z deklamacijo Red je vedno 
pas pripet, pogovarjali smo se o prometu, na sprehodih 
smo prepoznavali in poimenovali prometne znake, v različni 
literaturi smo iskali informacije o živali pasavec, iz papirja 
in škatlic smo izdelovali prevozna sredstva ter semaforje, 
brali smo literarna besedila na temo promet, izrezovali smo 
obešanke za vrata, razgibavali smo se z igro Policist in si 
izdelali Pasavčka kopitljajčka. 
Čeprav smo projekt že zaključili, nas bo maskota Pasavček 
spremljal s potujočim zvezkom vse do konca šolskega leta, 
na varnost med vožnjo pa nas bo spominjal še naprej. 

 Mateja Bauman in Rosvita Pučnik,
vzgojiteljici

PREŠERNOVA NAGRAJENKA OSNOVNE ŠOLE 
SLADKI VRH

rešernova nagrajenka šole za leto 2013 je devetošolka ANA ŠTUHEC.
Komisija je v svoji obrazložitvi zapisala: »Zaznavanje notranjega 

čutenja je nekaj, kar je umetnikom blizu. Izražanje vseh odtenkov tega 
skritega sveta v besedi, glasbi in likovni umetnosti  je dar, ki ga umetnik 
radodarno poklanja nam vsem. Med nami je učenka, ki vse to združuje v 
sebi. Blizu ji je beseda, poigrava se z barvami in likovnimi tehnikami, njena 
velika ljubezen pa je tudi glasba.
Vseh devet let je bila prisotna na številnih kulturnih prireditvah, likovnih 
razstavah in odrskih uprizoritvah.«
Želimo ji, da ljubezen do umetnosti  in ustvarjalnosti  v njenem življenju ne bi 
nikoli usahnila. Česti tamo!

Jelka Veit, mentorica ŠKUD

BADMINTON NA OŠ 
SLADKI VRH

a OŠ Bojana Ilicha v Mariboru 
je konec februarja potekalo 

področno posamično prvenstvo 
v badmintonu. Tekmovanja se je 
udeležilo tudi osem učencev naše 
šole: Nuša Felc, Jure Petek, Anja 
Koman, Adela Vreča, Luka Velički, 
Patricija Očkerl, Eva Satler in Doris 
Ošlovnik. Področni prvakinji sta 
z zmagami v svojih kategorijah 
postali Patricija Očkerl in Anja 
Koman, ki sta se s tem dosežkom 
uvrsti li na državno tekmovanje.

Šolsko novinarstvo

Šole in vrtci
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ŠAHOVSKO PODROČNO EKIPNO TEKMOVANJE

 petek, 15. februarja 2013, je bilo na Osnovni šoli Sladki Vrh ekipno področno tekmovanje v šahu. Udeležilo se ga 
je več kot 100 učencev v 23-ih ekipah.

Mlajše deklice, do 12 let, so zasedle 2. mesto in dobile srebrni pokal: Maja Koman, Lalita Grobelšek, Devi Grobelšek in 
Zoja Suhadolnik (rezerva).
Mlajši dečki, do 12 let, so zasedli 3. mesto in dobili bronasti  pokal: Aljoša Topolovec, Jan Jančič, Aljaž Košti  in Rene Gornik.

 sredo, 13. februarja 2013, sta nas v vrtcu 
Sladki Vrh obiskala starša naše Klare, Lidija in 

Vladimir Grubelnik. Z različnimi pripomočki sta nam 
predstavila nekaj fi zikalnih poskusov, nad katerimi 
so bili otroci zelo navdušeni. Mnogi poskusi so 
bili za naše najmlajše enostavno čarobni, iz njih 
so se veliko naučili ter dobili ideje za izdelovanje 
pripomočkov iz odpadnega materiala. 
Ob tej priložnosti  se strokovne delavke vrtca Sladki 
Vrh zahvaljujemo staršema prostovoljcema za ves 
trud in čas, ki sta ga vložila v predstavitev. 

FIZIKALNI POSKUSI V VRTCU SLADKI VRH

KULTURNI DAN NA 
OŠ SLADKI VRH IN 
PODRUŽNICI VELKA
V četrtek, 7. februarja, je na šoli v Sladkem Vrhu 
in na podružnici Velka potekala proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku.

Učenci so nam z besedo in s petjem predstavili 
različne pokrajine Slovenije, nato pa smo dobili 
tudi šolsko Prešernovo nagrajenko Ano Štuhec. 
V nadaljevanju so se predstavili šolski glasbeniki, 
baletka in plesalka. Dan je potekal zanimivo. 
Pestrost smo zaključili z resnično zgodbo o 
odnosu med človekom in živaljo, z odraščanjem.
  Šolski novinarji

čenci naše šole 
so odlični tudi v 

skokih na mali prožni 
ponjavi. Naši ekipi 
mlajših deklic in dečkov 
sta bili na polfi nalni 
tekmi odlični, Karin 
Špindler, učenka 5. b, pa 
se je udeležila državnega 
tekmovanja v skokih na 
mali prožni ponjavi in v 
državi dosegla odlično 
16. mesto.

Šolski novinarji

ODLIČNA KARIN V SKOKIH NA 
MALI PROŽNI PONJAVI

Šole in vrtci
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LONDON, LONDON, LONDON!

Let me take you by the hand and lead you through the streets of London 
(Ralph McTell ‘Streets of London’, 1969)

ežko najdem besede, ki bi povzele vsa doživetja, občutke. Že sama misel 
na britansko prestolnico naslika podobe Big Bena, rdečih telefonskih 

govorilnic, kraljeve straže, Tower Bridga … in, ko njegovo muhasto vreme, 
naglico in utrip občuti š na lastni koži, Londona več ne dobiš iz glave. Počuti š 
se, kot da si stopil na kraj, kjer se čas prepleta s samim seboj – od temačnega 
srednjega veka v Towru do živobarvnega razgleda z 'Londonskega očesa'. 
Anja, Blaž, Dominik, Gal, Jani, Laura, Lea, Luka, Nuša, Patricija, Vid in Ana smo 
tako preživeli nekaj dni, ki so minili, kot bi trenil – mogoče se še kdaj vrnemo, 
da odkrijemo ostale barve …
        Ana Štuhec 

 mesecu novembru smo v vrtcu 
Sladki Vrh izvajali dejavnosti , 

s katerimi smo spoznavali različne 
poklice. K sodelovanju smo povabili 
tudi starše prostovoljce, ki so nam bili 
pripravljeni predstaviti  svoj poklic. 
Tako nas je v policijski uniformi obiskal 
policist in nam na kratko predstavil 
svoje delo. Nato je na naša vrata 
potrkal poštar Pavli, ki je otroke 
preseneti l z drobnimi pozornostmi 
in s pobarvankami ter jim omogočil, 
da so preizkusili nošenje njegove 
poštarske torbe. S seboj je prinesel 
tudi poštni nabiralnik, v katerega 
so otroci odvrgli svoje karti ce in jih 
kasneje prejeli na svoj naslov. Obiskala 
nas je tudi mamica prostovoljka, ki 
nam je predstavila poklic patronažne 
sestre. Pozornost otrok je pritegnila 
z različnimi pripomočki, ki jih 
uporablja pri svojem delu. Posamezne 
pripomočke je sproti  poimenovala 
in na vzgojiteljicah demonstrirala 
njihovo uporabo. Nekega dne je našo 
pozornost pritegnil velik tovornjak, ki je 
bil parkiran na parkirišču našega vrtca. 
Iz njega je stopil poklicni šofer, ki nam 
je v skupnem prostoru vrtca predstavil 
svoj poklic ob fi lmu in fotografi jah. 
Otroci so se lahko tudi sami preizkusili 
kot vozniki in z glasno hupo pritegnili 
pozornost mimoidočih. Proti  koncu 

meseca pa smo se starejši otroci 
vrtca s kombiji odpravili v Maribor, 
kjer smo spoznali poklic prodajalca 
in si trgovino Hofer v Košakih ogledali 
malo drugače kot sicer. V trgovini smo 
si skupaj s prijaznimi prodajalkami 
ogledali, kaj vse nam ponujajo na 
policah, pomagali smo jim zlagati  
žemljice na police, ogledali smo si 
viličarje, skladišče, velik hladilnik 
in za piko na i smo se preizkusili kot 
prodajalci na blagajni in skenirali vsak 
svoje mleko. Kot otroci s podeželja, 
radovedni mestnega življenja, smo 
pot nadaljevali proti  centru mesta. 
V mestu smo si podrobneje ogledali 
razstavo na trgu Leona Štuklja, Grajski 
trg ter razstavo in baročno dvorano 
v Mestnem gradu. Ob razstavljenih 

starinskih stvareh smo primerjali 
življenje nekoč in danes ter spoznali, 
da imamo danes precej drugačna 
oblačila, radie, likalnike, pohištvo 
... in precej drugačno življenje na 
sploh. Med raziskovanjem mesta 
smo skupina Sončnice srečali Toneta 
Partljiča, ki nam je na kratko predstavil 
mestni vrvež. Skupina Vijolice pa smo 
sklenili nova prijateljstva s skupino 
Mačje mesto iz vrtca Borisa Pečeta. Ta 
dan nam bo zagotovo ostal v spominu, 
saj smo veliko novega doživeli in se 
veliko novega naučili. 
Ob tej priložnosti  se strokovne delavke 
vrtca Sladki Vrh zahvaljujemo vsem 
staršem, ki ste nam omogočili, da smo 
skozi različne predstavitve spoznali 
vaše poklice. 

PREDSTAVITEV POKLICEV V VRTCU SLADKI VRH

Šole in vrtci
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KULTURNA 
DEDIŠČINA

orek, 12. februar 2013, je 
bil za učence od prvega do 
petega razreda OŠ Sladki 

Vrh in podružnice Velka posebno 
doživetje. Po dolgem času so v 
šoli ponovno pustovali. Prav vsi 
učenci in učenke razredne stopnje 
so izkazali svojo ustvarjalnost in se 
maskirali v zanimive pustne šeme. 
V dopoldanskem času so mlajši 
učenci ustvarjali ob izdelovanju 
mask, učenci 4. in 5. razreda pa 
so svoje znanje o pustovanju 
poglabljali z izdelovanjem plakatov. 
Sledili so predstavitev mask, pustno 
rajanje ter povorka po Sladkem 
Vrhu in Velki.

Seveda pa učenci niso pozabili na 
najznačilnejših mask naših krajev 
– kurentov. V ponedeljek, dan pred 
pustnim torkom, so jih obiskali tudi 
kurenti  iz Zg. Jakobskega Dola, kar je 
pustovanje naredilo še zanimivejše 
in bogatejše.
  Novinarski krožek

ODPRIMO SRCE
 februarju smo na šoli na 
pobudo učencev zbirali 

hrano, šolske potrebščine, oblačila, 
igre ... za otroke in družine, ki so 
v novembrskih poplavah izgubili 
del svojega otroštva. Učenci in 
zaposleni so se zelo izkazali in 
nabrali smo veliko stvari, ki smo jih 
podarili učencem osnovne šole v 
Dupleku.
Želimo, da bi bilo tako potrebnih 
akcij čim manj in bi vsi lahko 
brezskrbno preživljali svoje 
otroštvo.
 Hvala vsem, ki ste darovali.

Skupnost učencev šole 
OŠ Sladki Vrh

 soboto, 23. februarja 2013, se je pričelo 20. državno posamično 
šahovsko prvenstvo mladih do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let ter mladinsko 

državno prvenstvo v pospešenem šahu in se zaključilo v soboto, 2. marca 2013.

Državnega prvenstva so se udeležili tudi šti rje učenci Osnovne šole Sladki Vrh. 
Tekmovanje je trajalo kar osem dni, dosegli pa so naslednje rezultate:

Ime tekmovalca Starost in 
razred

Tekmovalna 
kategorija

Mesto v državi 
v počasnem 
šahu

Mesto v državi 
v pospešenem 
šahu

Devi Grobelšek,
odprto prvenstvo 6 let, 1. a Deklice do 

8 let
4.–5. mesto, 
10 kol

7. mesto,
7 kol

Lalita Grobelšek,
regijska prvakinja 8 let, 3. a Deklice do 

10 let
9. mesto,
9 kol

8. mesto, 
9 kol

Kevin Ornik,
odprto prvenstvo 7 let, 2. c Fantje do 

8 let
10. mesto,
9 kol

15. mesto,
9 kol

Jan Jančič,
dodatno uvrščen 9 let, 4. a Fantje do 10 

let
18. mesto,
9 kol

/

Česti tamo!

 20. DRŽAVNO POSAMIČNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO 
MLADIH DO 8, 10, 12, 14, 16 IN 18 LET TER MLADINSKO 
DRŽAVNO PRVENSTVO V POSPEŠENEM ŠAHU
MURSKA SOBOTA, 23. 2. 2013–2. 3. 2013

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
 ponedeljek, 14. januarja 2013, je v Mariboru potekalo regijsko – 
področno prvenstvo OŠ v streljanju z zračno puško. Tekmovanja so se 

udeležili tudi učenci OŠ Sladki Vrh in se tam več kot odlično odrezali. Med 
posamezniki je v kategoriji starejših dečkov Nejc Kejžar osvojil 1. mesto, 
Luka Žurman 5. mesto in Matjaž Poštrak 25. mesto. 
Ekipno so fantje osvojili skupno 3. mesto. V kategoriji posameznikov med 
mlajšimi dečki pa je nastopil Žiga Čepek in se uvrsti l na 25. mesto.
Za odlične rezultate in uvrsti tve jim iskreno česti tamo!
       Šolski novinarji

VPIS V VRTEC SLADKI VRH IN VELKA 
ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis v vrtec za šolsko leto 
2013/2014 potekal od 15. do 19. aprila 2013, vsak dan od 7. do 14. ure v 
prostorih šole na Sladkem Vrhu pri šolski svetovalni delavki.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši v posamezni enoti  vrtca ali pri 
svetovalni delavki ter na spletni strani www.os-sladki-vrh.com.
V vrtec se sprejema otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti  do vstopa 
v osnovno šolo.

Andreja Košti , ravnateljica

Šole in vrtci

BERNARDO BOBROT
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intervju

INTERVJU Z OPERNO PEVKO

a šoli v Sladkem Vrhu nas je 
obiskala zelo znana operna 

pevka, nekdanja učenka Bernarda 
Zemljič Bobro. Najprej se je, polna 
spominov na svoja šolska leta, 
sprehodila po šoli in pozdravila 
učitelje, ki so jo učili, in seveda 
tudi vse ostale. 4. in 5. uro je bila 
prisotna pri glasbeni vzgoji, kjer je 
učencem odgovarjala na zastavljena 
vprašanja, obiskala pa je tudi razred 
naše razredne stopnje. Svoje izkušnje 
je delila tudi na vajah mladinskega 
pevskega zbora. Zelo je bila 
navdušena nad glasovi naših pevcev. 
V dar smo ji poklonili tudi darilo, ki 
jo bo spominjalo na ta obisk. Nuša 
in Ana sva z njo opravili zanimiv 
intervju, ki bo objavljen v spletnem 
glasilu.

Kdo vas je navdušil za glasbo?
“Glasba me je obdajala že od 
zgodnjega otroštva. V družini je bilo 
po mamini strani veliko amaterskih 
pevcev (dedek, babica, teta, strici, 
sestrične), po očetovi strani pa sta 
igrala v bendu stric Janez (bobne) in 
stric Konrad (kitaro). V času mojega 
otroštva je bilo domače muziciranje 
ustaljena praksa. Kadar se je velika 
družina pri starih starših zbrala za 
mizo, se je dosti krat pelo.”

Bi prepoznali svojo staro šolo?
“Mislim, da ne. Celoten šolski 
kompleks je namreč zelo spremenjen.”

So vam sošolci zavidali glasbeni 
talent?
“Nikoli nisem imela občutka, da mi 
kdo zavida moj talent. Vsaj očitno mi 
ni tega nihče pokazal.”

Kakšna anekdota iz 
osnovnošolskih dni?
“Z vašo "tršico" Suzano Grobelšek 
sva bili neprestano skupaj, kot sestri, 
in sva se tudi večkrat pričkali. En tak 

intenzivni prepir se je končal tako, da 
sem imela v lase zalepljen žvečilni gumi. 
Šop las mi je mama morala izrezati , 
sicer pa ni bilo večje škode. Nekajkrat 
sva se skregali, tudi, ko sva vodili šolski 
radio in je prepir slišala vsa šola, saj je 
bil zvočnik po pomoti  vklopljen. Mislim, 
da sva se kar obmetavali z nekaterimi 
"izrazi".

Najljubši predmet v osnovni 
šoli? Zakaj?
“Najraje sem imela naravoslovne 
predmete: biologijo, kemijo, 
matemati ko, pa tudi slovenščina mi 
je bila všeč, še posebej pa literatura. 
Drama, poezija, roman. Nekako po tem 
vrstnem redu.”

Se kdaj vidite s sošolci iz osnovne 
šole ali gimnazije?
“Zelo poredko. Sošolcev iz osnovne šole 
pravzaprav ne srečujem, iz gimnazije 
pa nekoliko pogosteje.”

Kako ste se razumeli z učitelji v 
osnovni šoli?
“V redu.”

Zakaj glasba in ne medicina? Kaj 
bi počeli, če se ne bi ukvarjali z 
glasbo?
“Do trenutka, ko sem končala II. 
gimnazijo, je bilo zame jasno, da želim 
postati  profesionalna pevka. Tako sem 
misel na medicino opusti la. Kaj bi, če 
bi ... na to ne morem odgovoriti , ker 
spada tak odgovor zgolj v ugibanje.”

Zakaj ste šli v Gradec in ne v 
Ljubljano?
“Učenka moje takratne profesorice 
petja je študirala v Gradcu. Gradec je bil 
bližje kot Ljubljana in zdelo se mi je, da 
je šola bolj odprta; več tujih študentov 
je bilo tam, pa še operno šolo so imeli, 
kjer so delali cele opere, kot v pravem 
gledališču (z vajami, orkestrom, sceno, 
kostumi), in tako sem šla v Gradec.”

Ali kdaj pogrešate svojo 
družino, prijatelje iz domačega 
kraja?
“Kadar sem dlje časa zdoma (na 
gostovanjih). Sicer pa s pomočjo 
interneta in telefona nisi povsem 
odrezan od sveta, pa vendar manjka 
vsakdanja ruti na življenja v domači 
skupnosti .”

Kdo vas je podprl na začetku 
kariere?
“Na razvoj kariere vpliva veliko 
dejavnikov in ljudi. Od pianistov, ki ti  
pomagajo pri študiju vlog (te vodijo, 
korigirajo – velikokrat brezplačno, ker 
je na začetku pač tesno z denarjem), 
agentov, ki v tebi uvidijo to, kar boš 
šele postal, ter verjamejo vate, do 
intendantov, ki ti  zaupajo vloge, 
čeprav nimaš izkušenj. To so cele 
mreže dejavnikov, ki se prepletajo in 
dopolnjujejo. Navsezadnje pa moraš 
biti  sam trden (duhovno in telesno), 
da prebiješ led. Kasneje, ko se malce 
uveljaviš, je priti sk manjši (ker te 
določeno število ljudi že pozna), 
po drugi strani pa se priti sk nate 
povečuje, saj moraš vedno znova 
dokazovati , da si v formi oziroma da si 
boljši. V bistvu si najhujša konkurenca 
samemu sebi.”

BERNARDO BOBRO
N
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Se je težko naučiti  vloge v tujem 
jeziku? Koliko to učenje traja?
“Če se učiš z veseljem, potem to 
ni težko. Dolžina učenja je odvisna 
od velikosti  vloge; recimo Susanna 
v Figarovi svatbi je vloga, kjer si na 
odru uro in pol. Akti vno. Za svojo prvo 
Susanno sem potrebovala šti ri tedne, 
da sem vlogo muzikalično znala na 
pamet. Nato pa so sledile še vaje 
pred premiero – šest tednov. To je en 
primer. Manjših vlog se naučiš seveda 
hitreje. Pa tudi z leti , ko določene 
komponiste bolje poznaš, gre hitreje.”

Koliko jezikov znate in 
razumete?
“Akti vno govorim slovensko, nemško 
in angleško, pasivno pa italijansko. 
Učim se tudi francosko, ker bom kar 
nekaj mesecev preživela v Franciji, pa 
bi želela znati  naročiti  vsaj kosilo in 
vprašati  za smer.”

Katera vloga vam je bila do 
sedaj najljubša? Zakaj?
“Vloga Violett e iz Verdijeve opere 
La Traviata, ker je najtežja v mojem 
repertoarju in ker je tudi karakterno 
najbolj pestra. Pa tudi Susanno iz 
Figarove svatbe imam rada; Susanna 
je vesel lik, njen karakter je živahen, 
vesel, pretkan, vedno za akcijo.”

Imate kdaj tremo pred 
predstavo?
“Vedno. Pravi odmerek adrenalina 
je potreben. Meni je ta občutek 
dobro znan in me ne slabi, ampak me 
osredotoči na predstavo in vlogo, kar 
je dobro.”

Veliko potujete?
“Da.”

Ste se tako spoznali s svojim 
partnerjem?
“Svojega partnerja sem spoznala na 
Dunaju v Ljudski operi. Tam je oboist. 
Igra dunajsko oboo, ki se razlikuje od 

standardne francoske, tako po obliki 
kot po zvoku.”

Kako vas sprejme občinstvo?
“Za enkrat nimam pripomb. Šalo 
na stran. Nikoli ne moreš biti  vsem 
všeč, ampak to ni bistveno. Jaz dam 
vse od sebe ..., sodbo pa prepuščam 
občinstvu.”

Kakšno glasbo poslušate v 
prostem času?
“Hm. Dobro vprašanje. Rada imam 
ti šino. Pa Queene, fi lmsko glasbo, 
klasični jazz ...”

Recimo, da lahko za en dan 
postanete, kar želite. Kdo bi 
bili? Zakaj?
“Sem zadovoljna s tem, kdo/kar sem.”

Vaše sporočilo mladim?
“Razmišljajte s svojo glavo.”
Hvala za intervju.
Hvala za povabilo.

Nuša Košti  in Ana Štuhec

rajevna organizacija Rdečega 
križa Velka že kar nekaj let 

organizira zbiranje rabljenih oblačil 
in obutve, ki poteka vsako leto v 
okviru »tedna Rdečega križa«. Letos 
bo akcija potekala v nedeljo, 12. maja 
2013, od 8. do 11. ure v prostorih 
krajevne hiše.
Ker v akciji sodelujejo tudi občani iz 
drugih krajev naše občine, smo se 
člani upravnega odbora Krajevne 
organizacije Rdečega križa Velka 
odločili, da bomo o akciji obvesti li 
občane tudi preko Glasila in s tem 
omogočili, da bodo lahko občani 
še pravočasno pripravili stvari, ki 
jih nameravajo podariti . Oblačila in 
obutev, ki jih nameravate podariti , 
morajo biti  čista in cela.
Z večjo obveščenostjo ljudi 
pričakujemo tudi več oblačil, katera 
pa nameravamo letos še bolj 
dosledno sorti rati  in bomo temu 

ZBIRANJE RABLJENIH OBLAČIL IN OBUTVE
namenili tudi več prostora. Tako si 
bodo ljudje lažje našli tudi kaj zase in 
si bodo lahko oblačila pomerili tudi v 
posebej pripravljenem prostoru. Zato 
vas pričakujemo in vas vabimo, ne 
samo, da prinesete oblačila, temveč 
jih lahko med zbranimi izberete tudi 
zase ali za svoje najbližje. Vedno 
se zbere precej oblačil, med njimi 
tudi povsem nova. Ne bo odveč, da 
pripeljete tudi otroke, da si izberejo  
primerna oblačila, saj vemo, da so 
nova otroška oblačila draga, otroci pa 
jih hitro prerastejo. Tudi na tak način 
se lahko prihrani kar nekaj evrov. Kot 
sem že omenila, bo zbiralna akcija 
potekala 12. maja 2013. Nato se 
bodo oblačila sorti rala in bodo tri 
dni zapored, to se pravi, 13., 14. in 
15. maja 2013, med 16. in 18. uro na 
razpolago vsem občanom.
Ker se pogosto postavlja vprašanje, ali 

zbiramo tudi belo tehniko, elektroniko, 
pohištvo in drugo opremo, vas želimo 
obvesti ti , da žal tega ne moremo 
sprejeti , saj nimamo ustreznega 
prostora oz. skladišča, čeprav ljudje 
sprašujejo in bi potrebovali tudi 
tovrstno opremo. 
Če želite opremo podariti , nas pokličite 
na telefonsko št. 041-594-613 in vam 
bomo pomagali poiskati  osebo, ki 
morda prav v tem času potrebuje 
vašo pomoč. Sicer pa so objave preko 
oglasnih desk tudi zelo učinkovite. 
Nekateri se celo odločajo in odpeljejo 
opremo v Maribor, kjer ima Območno 
združenje Rdečega križa Maribor 
zbirni center z ustreznimi skladišči. 
Zbirni center se nahaja na Ljubljanski 
c. 23.
Vsem, ki ste se do sedaj odzvali našim 
akcijam, prisrčna hvala in v Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Velka si 
želimo, da bi bilo tudi v bodoče tako. 

Predsednica KORK

Intervju

FOLKLORNIKI ZA LETO 2013

K
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ZBIRANJE RABLJENIH OBLAČIL IN OBUTVE

Društva

lani Etno kulturnega društva 
Snežna smo si na občnem zboru 

v začetku meseca marca zastavili veliko 
novih ciljev za leto 2013. Na podlagi 
uspešnih preteklih let smo lahko letos 
spisali še bolj pogumen in ambiciozen 
program dela. V preteklem letu smo se 
prijavili na razpis mariborske razvojne 
agencije TOTILAS projekt LEADER za 
razvoj podeželja. Cilj prijave nam je 
bilo povečanje kakovosti  kulturnega 
ustvarjanja v naši občini. S prijavo 
smo želeli pridobiti  sredstva za nakup 
koncertnega odra s pripadajočo avdio 
in vizualno tehniko. Ob koncu lanskega 
novembra nas je razveselila vest, da smo 
dobili poziti vno mnenje s strani komisij, 
ki so odločale o dodeljevanju sredstev. 
Trenutno čakamo še na potrditev 
ministrstva, da lahko začnemo črpati  
evropska sredstva. Ta projekt si štejemo 
kot največji uspeh društva, hkrati  pa smo 
mnenja, da takšen projekt ne prinaša 
napredka samo naši skupini, temveč 
vsem društvom, ki delujejo in kar koli 
ustvarjajo v naši občini. Seveda pa nam 
je pri izpeljavi tega projekta fi nančno 
pomoč zagotovila občina Šenti lj, saj je 
županu in občinskemu svetu v interesu, 
da se čim več takšnih projektov pripelje v 
občino in hkrati  uspešno zaključi.
V letu 2013 bomo tako kot pretekla 

šti ri leta organizirali festi val UJEMI 
RITEM SVETA DOMA, ki bo potekal na 
Zg. Velki med 28. in 30. junijem 2013. 
Zagotavljamo vam pester program, saj se 
prireditev letos odvija že peti č zapovrstjo 
Na letošnji prireditvi pa bo poseben 
večer namenjen godbenikom pihalnega 
orkestra Palom-Ceršak, ki letos praznuje 
svojo 80. obletnico delovanja, zato je 
pomembno, da jih nagradimo z velikim 
obiskom njihovega koncerta, ki bo 
potekal v sklopu festi vala. Glede na pet 
preteklih let pa zagotavljamo zanimiv 
folklorni program, ki bo navdušil s svojimi 
ritmi, barvami in energijo. 
Prvič pa v letošnjem letu skupino čaka 
turneja na festi valu v tujini. V mesecu 
maju se odpravljamo v sosednjo Italijo, 
natančneje v Trst, kjer še vedno radi slišijo 
slovensko besedo, slovensko glasbo in 
vidijo slovenske plese. Ker smo v skupini 
naredili dobro predstavitev njihovemu 
festi valu, smo bili povabljeni med 10. 
in 12. majem na festi val Majenca, ki se 
odvija v neposredni bližini Trsta. Tam 
želimo poleg naše skupine predstavljati  
predvsem naše kraje, našo občino in 
seveda Slovenijo. Obljubljamo, da bomo 
upravičili zaupanje in v najboljši luči 
izvedli promocijo naše kulture. 
Kot že rečeno, nas v letu 2013 v našem 
društvu čaka veliko dela in ciljev, ki jih 

do sedaj še nismo dosegali. Upamo, 
da bodo naše delo ljudje znali ceniti , 
predvsem med mladimi pa želimo s temi 
projekti  spodbuditi  željo po ustvarjanju 
na kulturnem področju in jih tako 
pritegniti  k delovanju v našem društvu. 
Mladi velikokrat potarnajo, da se zelo 
malo stvari dogaja za mlade, hkrati  pa je 
zelo malo mladih vključenih v društvene 
akti vnosti  v našem kraju. Za primerjavo, 
v bližnjih sosednjih krajih je vključenih 
veliko več mladih kot pri nas. Menim, 
da bomo društva in mladi morali najti  
skupen odgovor, zakaj se mladi ne družijo 
v društvih, ampak morda na ulici.
Ne glede na vsakdanje izive, si v društvu 
želimo, da nas obiščete na čim več 
prireditvah, seveda pa nam je največja 
nagrada, če z velikim obiskom nagradite 
naš festi val UJEMI RITEM SVETA DOMA 
ob koncu meseca junija in tako skupaj z 
nami uspešno zaključite folklorno sezono 
2012/2013. 

Viktor Vajngerl, predsednik

FOLKLORNIKI ZA LETO 2013

b koncu 19. stoletja je avstrijska monarhija s kupovanjem posesti  in 
naseljevanjem tujcev začela ponemčevati  kraje ob slovenski severni meji. 

Temnim oblakom, ki so se kopičili na narodnostnem nebu, so Šenti ljčani zrli s skrbjo 
naproti , a prebujeni so se začeli pripravljati  za boj na življenje in smrt, za vsako dušo, 
za vsako ped slovenske zemlje. Spoznanje, da je izobrazba sila, ki utrjuje v mladem 
človeku tudi zavednost, je privedlo župnika Mati jo Kelemino, kaplana Mateja Štrakla, 
učitelje slovenske šole in druge rodoljube do odločitve, da so pred dobrimi 120 leti , leta 
1892, ustanovili Kmečko bralno društvo, prvo kulturno-prosvetno društvo v Šenti lju. 
To društvo je postalo zbirališče mladine, ki si je z branjem knjig poglabljala znanje, gojila v pevskem zboru narodno pesem, 
se zabavala ter se učila lepe besede pri deklamiranju in v uprizarjanju gledaliških iger, najprej na zasilnem odru v Zelzerjevi 
gosti lni, od leta 1910 pa v Slovenskem domu, v katerem je bila tudi knjižnica. Glavno nalogo, utrjevanje narodne zavednosti  in 
priprave na spopade z narodovimi nasprotniki, je društvo vzorno opravljalo. To so nasprotniki kmalu spoznali in začeli gonjo 
proti  njemu. Zaradi odločnega in uspešnega sodelovanja v društvu so bili v nekaj leti h kazensko premeščeni učitelji slovenske 
šole Silvester Košutnik, Franc Urlep, Mihael Vauhnik, Leopold Viher, Jožef Poljanec in drugi. Drugih izobraženih Slovencev pa v 
kraju tako ni bilo, saj je članstvo društva izhajalo izključno iz kmečkih, kočarskih in viničarskih vrst. Svojo narodno zavednost so 
člani Kmečkega bralnega društva dokazali tudi prelomnega leta 1918, ko so ob koncu prve svetovne vojne organizirali narodno 
stražo, triintrideset njegovih članov pa se je pridružilo Maistrovim borcem za severno mejo. Z ustanovitvijo nove države, 
Kraljevine SHS, je bilo izpolnjeno narodnoobrambno poslanstvo Kmečkega bralnega društva, kulturno-prosvetno delo pa se je 
nadaljevalo v Katoliškem prosvetnem društvu in telovadnem društvu Sokol.

Vir: Kronike Antona Šeška, 
Bruno Jelenko

KMEČKO BRALNO DRUŠTVO

O
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NK PALOMA Z NOVIMI MOČMI V SPOMLADANSKI 
DEL PRVENSTVA

a nami so dolgi zimski meseci, 
ki so jih vse selekcije NK Paloma 

izkoristi le za poglabljanje znanja 
in priprave v telovadnici OŠ Sladki 
Vrh. V spomladanski del prvenstva 
vstopamo okrepljeni z novimi igralci 
skorajda v vseh selekcijah. Našim 
trenerjem je s kakovostnim delom 
in pravim odnosom uspelo pritegniti  
kar nekaj otrok, ki se želijo poskusiti  
v nogometu. Tudi na članskih tekmah 
boste lahko spremljali nekaj novih 
igralcev. Ekipa članov bo odigrala 
svojo prvo tekmo v Sladkem Vrhu, 
30. marca 2013, ob 15.30, proti  ekipi 
iz Žalca. V ekipi vlada prijetno in 
športno vzdušje, kakršnega si želimo 
tudi na naši tribuni. Uprava kluba 
skupaj z igralci upa, da se bo tekem 
odslej udeleževalo več nogometnih 
navdušencev, saj ekipo v glavnini 
sestavljajo fantje iz naših krajev, ki 
jim bo prišla prav vsaka spodbuda s 
strani publike. Težko delo čaka tudi 
naše veterane, ki imajo vse možnosti  
za uvrsti tev v sam vrh lestvice. 
Veliko izzivov pa čaka vse naše 
mlajše selekcije. Trenutno v okviru 
Nogometne šole NK Paloma delujejo 
pred-selekcija U6, selekcije U8, U10, 
U12, U14 in kadeti . Že v jesenskem 
delu moramo vzpostaviti  vse pogoje 
za kakovostno delo z mladino, saj je 
v nadaljevanju potrebno zagotavljati  
stalen podmladek članske ekipe.

Danes vam želimo predstaviti  našo 
najštevilčnejšo ekipo, to je ekipa 
starejših cicibanov. Delo vam bodo 
predstavili trener Marko Gorjup, 
tehnični vodja ekipe Boris Jančič in 
vratar Nik Tišler. 

Marko Gorjup je selekcijo U10 prevzel 
lansko leto in kot pravi sam, je kaj 
kmalu ugotovil, da ima opravka s 
14-imi nadobudnimi otroki z velikim 
smislom za nogometno igro ter veliko 
željo po pridobivanju nogometnega 
znanja. 

''Naši treningi so potekali na travnatem 
igrišču vse do novembra. Treninge 
smo imeli vsaj trikrat tedensko, če se 

je le dalo tudi šti rikrat. Temu je vsak 
vikend sledila tekma. Novembra, ko 
se nam je zaključilo prvenstvo, smo se 
preselili v telovadnico. Treningi vedno 
potekajo v sproščenem vzdušju, saj 
menim, da le-to lahko pripomore k 
temu, da se otroci sprosti jo in obenem 
razvijajo svoj potencial. Naš trening, 
ki v glavnini stremi k pridobivanju 
tehničnega znanja, je sestavljen iz treh 
delov, in sicer ogrevalnega, glavnega 
in zaključnega dela. V ogrevalnem 
delu odigramo kakšno štafetno 
igro, ponovimo znanje iz prejšnjih 
treningov ter predvsem pripravimo 
naše telo na napore, ki nas čakajo v 
glavnem delu. Glavni del je namenjen 
učenju novih tehničnih elementov, 
zaključni pa nogometni tekmi, v kateri 
skušamo uporabiti  znanje, ki smo ga 
pridobili v glavnem delu. Trening je v 
osnovi zelo kakovosten, saj nam klub 
nudi res dobre pogoje z raznoraznimi 
pripomočki, kot so visoki in nizki 
stožci, klobučki, gibljive palice, in 
navsezadnje tudi telovadnico v 
zimskem delu, ko nam mraz zunaj ne 
dovoljuje treningov. Čez zimo smo 
se redno udeleževali turnirjev. Kot 
trener si želim, da bi otroci ob igri 
uživali, se gibali na svežem zraku, 
igrali po fair playu-u, se medsebojno 
dobro razumeli in se naučili, da so 
vse te stvari pri teh leti h prav tako 
pomembne kot zmaga na tekmi.''

''Sem Nik Tišler in treniram v selekciji 
U10. Nad nogometom so me navdušili 
moji vzorniki, ki so Petr Cech, Iker 
Casilla in Samir Handanovič. Tudi 
sam sem vratar. Trenirati  sem začel 
pred dvema letoma. Ker sem vratar, 
imam malo več treningov kot ostali, 
in sicer šti rikrat na teden. Moj trener 
je Marko Gorjup, vse vratarje v klubu 
pa dodatno trenira Bojan Kitel. 
Nekateri treningi so precej naporni in 
zahtevni. Ker imam precej kondicije, 
mi kondicijski treningi ne delajo težav. 
Vratarji se moramo večkrat vreči za 
žogo, zato moramo imeti  med tekmo 
posebne drese s ščitniki, ki nas varujejo 
pred poškodbami bokov, kolen in 
komolcev. Tudi med treningi nosimo 

vratarji posebne kombinezone, ki so 
nam jih v klubu nabavili lansko leto, 
in seveda rokavice. V ekipi se dobro 
razumemo, saj smo tudi večinoma 
sošolci. Na tekmah se rad pridružim 
tudi selekciji U12, saj sem že dovolj 
star in si tako pridobivam še več 
izkušenj. V bodoče si želim, da bi se na 
lestvici visoko uvrsti li. Želim si tudi, da 
bi pozneje, ko bom starejši, igral v višji 
ligi, saj mi nogomet veliko pomeni in 
koristi .''

Za organizacijo akti vnosti  v ekipi skrbi 
tehnični vodja Boris, ki kot starš dobro 
ve, da imajo ključno vlogo pri razvoju 
otroka starši. 

''Iz tega vidika je sodelovanje staršev 
v okviru akti vnosti  nogometne šole 
NK Paloma bilo prepoznano kot 
eden izmed pomembnih členov v 
verigi uspeha kluba. Vloga starša je 
opredeljena na področje sodelovanja 
pri akti vnosti h kluba in vzgoje otroka v 
smislu poziti vnega odnosa do športa, 
soigralcev in ostalih udeležencev. 
Pomembna sta vzgoja v smislu 
fair play-a in moti viranje otroka za 
doseganje ti mskega uspeha, kar koristi  
otroku tudi na drugih življenjskih 
področjih. Akti vno sodelovanje 
staršev pri akti vnosti h kluba se odraža 
v sodelovanju pri pripravi turnirjev, 
organizaciji prevozov na tekme in 
delu tehničnih vodij posameznih 
selekcij. Slednji so zadolženi za 
izvajanje podpore pri organizaciji 
odhodov na tekme in turnirje ter 
urejanje fi nančnih in materialnih 
zadev v okviru posameznih selekcij. 
Delo trenerjev v okviru nogometne 
šole, ki je v tej fazi razvoja otrok 
usmerjeno predvsem v pridobivanje 
nogometnega znanja ter tehnike in 
sodelovanje staršev, tako daje seveda 
tudi poziti vne tekmovalne rezultate. 
Generacija otrok 2003/2004 je v 
sezoni 2011/2012 v okviru lige mlajših 
cicibanov (U8) MNZ Maribor dosegla 
končno 2. mesto, kar je bil lep uspeh in 
moti vacija za delo v naprej. V letošnji 
sezoni je del ekipe prešel med starejše 
cicibane (U10) in se okrepil z igralci 

Z
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KAJ BOMO DELALI V LETU, KI JE PRED NAMI

 letu 2012 so doživeli svoj 
visoki jubilej (80 let) naslednji 

člani in članice DU: 
Marija Krajnc, Angela Kolar, Marija 
Leopold, Ana Fažmon, Janez Kaučič, 
Marija Lubej, Karel Muhič, Ida 
Strasser, Marija Šev, Angela Šiker, 
Cecilija Šrumpfi l, Stanislava Vukanič 
in Ivana Zafošnik.
90. letnico rojstva pa sta obeležila:
Angelca Tomažič in Ignac Kaučič.
Vse, ki so želeli proslaviti , smo jih 
obiskali v sodelovanju z županom 
naše občine in KO Rdečega križa ter 
jih skromno obdarili.
Po projektu »STAREJŠI ZA STAREJŠE« 
redno obiskujemo vse starejše 
občane v naši KS po programu in jim 
po potrebi nudimo pomoč. 
V zimskem terminu se odigravajo 
medsebojna pomerjanja v igranju 
kart (v šnapsu) in turnir v kartanju 
med tremi ekipami v naši občini (DU 
Velka, Sladki Vrh in Ceršak).
V marcu bo sklepni turnir na Zgornji 
Velki, kjer se bodo dokazali najboljši 
igralci, in sicer pokal za 1. mesto dobi 
najboljša ekipa in podeljeni bodo 
pokali za posameznike (za prvo, drugo 
in tretje mesto). 
Članice ročnodelske sekcije vestno 

delajo, saj imamo v letošnjem letu 
planirano organizacijo razstave ročnih 
del v okviru Zgornjega Podravja.
Člani kegljaške sekcije tudi pozimi 
ne mirujemo. Enkrat tedensko se 
preizkusimo in nabiramo kondicijo za 
novi start, ki se navadno prične v maju 
in poteka do oktobra.
Ribiška sekcija akti vno dela v letnem 
času, izven ribolovne sezone pa 
sodeluje pri pomerjanju v igranju kart 
z drugimi sekcijami v društvu. Sekcija 
za izlete in prireditve se trudi pripraviti  
cenovno ugodne izlete, ki ne bodo 
predolgi. Tudi naša glasbena skupina 
Paloma pridno vadi in nam popestri 
programe ob raznih prireditvah.
Glavni cilj udejstvovanja upokojencev 

so druženje, krepitev psihofi zične 
sposobnosti , sprosti tev in pozabiti , da 
nas že daje demenca. 
Na sliki zaključek kegljanja in 
proslavitev 1. mesta ekipno v naši 
občini.
Pred nami je zbor članov DU, ki je 
predviden 21. marca, saj moramo 
podati  potrjena letna poročila na 
Ajpes do konca meseca. Na zboru 
pregledamo, če smo izpolnili vse 
akti vnosti , ki smo jih planirali na 
zadnjem zboru, in sprejmemo nov 
plan za tekoče leto. 
V letošnjem letu nameravamo 
pomladiti  nekatere nosilce funkcij 
in izboljšati  računalniško poslovanje 
društva.

Konrad Zemljič,
predsednik DU 

letnika 2002. Na turnirjih v preteklih treh mesecih so pokazali 
veliko mero znanja in borbenosti  ter med drugim osvojili 4. 
mesto na Pokalu slovenskih Goric v Voličini ter 3. mesto na 
turnirju NŠ Čarda v Bogojini. Ekipa je po koncu jesenskega dela, 
prej lige MNZ Maribor, na 6. mestu in skupaj s starši nestrpno 
pričakuje pričetek spomladanskega dela.''

V klubu bomo 6. aprila ob 19. uri v večnamenski dvorani v Sladkem 
Vrhu izvedli 3. redni zbor članov, kjer bomo predstavili poročilo o 
delovanju kluba v letu 2012 ter predstavili cilje in program dela 
za leto 2013. Na zbor članov je vabljena tudi vsa zainteresirana 
javnost! Starši, ki bi radi vpisali svojega otroka v Nogometno šolo 
NK Paloma, pa lahko to storite tako, da pokličete na tel. številko 
041 628 121, kjer vam bo vodja nogometne šole, Jože Hegler, 
dal vse nadaljnje napotke za vpis in pričetek treningov vašega 
otroka.

Sandra Muster,
predsednica NK Paloma 

V
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PREHODILI SMO NARAVOSLOVNO UČNO 
POT PIRAMIDA – KALVARIJA

 zadnjih dveh mesecih lanskega 
leta smo v DU Šenti lj največ 

pozornosti  posvečali obdarovanju 
starejših občanov in invalidov naše 
občine. Sredstva za nakup daril je 
prispevala občina. Ker pa je prispevek 
po upravičencu ostal enak kot prejšnja 
leta, smo se prvič odločili, da v darilni 
vrečki ne bo buteljke vina. Voščilnice 
ob novem letu so izdelale naše 
članice pod vodstvom Erike Rozman 
in Kati ce Šef. Za nakup vsebine vrečk 
sta poskrbeli Hermina Bravc in Jožica 
Velikogne, za pakiranje pa poleg njiju 
še Vida Ambrož, Vera Breg, Marija in 
Vinko Hajnc, Marija Štuhec in Slavica 
Žuna. Darila, bilo jih je 212, so ti sti m, 
ki živijo v Šenti lju, raznosile članice 
UO in poverjenice, ti sti m, ki pa živijo v 
domovih za starejše, so darila zapeljale 
v domove. Obdaritve v Domu Danice 
Vogrinec se je udeležil tudi naš župan 
Edvard Čagran.

Lepo vreme v novembru smo izkoristi li 
za pohod po naravoslovni učni poti  
Piramida – Kalvarija. V Maribor smo 
se zapeljali z avtobusom in se nato 
podali na Piramido. Pot je krožna, mi 
smo na njo stopili ob vznožju Piramide 
pri parku. Ker je lepo označena in 
opremljena s tematskimi tablami, 
ki pohodnika opozarjajo na naravne 
posebnosti , nismo imeli težav pri 
hoji. Na vrhu Piramide, ki je nižja od 
Brloge, smo uživali v lepem razgledu 
na Maribor in Pohorje. Poleg kapelice 
smo si ogledali ostanke gradu, ki ga 
je v 11. stoletju dal zgraditi  Bernhard 
Spanheim. Grad je bil namenjen 
obrambi Koroške pred napadi 
Madžarov. Najstarejši ohranjeni zapis 
o gradu na Piramidi je iz leta 1164 
– »castrum Marchburch«. Lastniki 
gradu so bili tudi Mariborski vitezi, 
ki so izumrli leta 1376. Zadnji lastniki 
gradu so bili Brandisiji, ki so grad leta 
1784 podrli in material porabili za 
obnovo gradu Betnava. 

Temelje gradu so v leti h 2010 in 2011 
odkopali in so lepo vidni. Urediti  je 
potrebno še okolico in dostop.

Pot smo nadaljevali po grebenu 
Piramide in se nato spusti li mimo 
teniškega igrišča do zadnjega od Treh 
ribnikov, kjer smo si privoščili malico. 
Nato smo se podali na Mestni vrh, ki 
je najmanjši od treh vrhov, ki smo jih 
obiskali ta dan.

Pot na Kalvarijo je bila najbolj strma, 
vendar smo jo uspešno prehodili. Na 
vrhu Kalvarije stoji cerkev sv. Barbare, 
ki jo je leta 1681 posveti l graški škof 
Janez. Maribor je takrat spadal še pod 
sekovsko škofi jo. Kapelo so prenovili 
in ponovno posveti li leta 1990. Tudi 
s Kalvarije smo imeli lep razgled. V 
mariborskem parku smo se ustavili pri 
spomeniku olimpijcu Leonu Štuklju 
(1898–1999), ki je v telovadbi osvojil 
20 kolajn na svetovnih prvenstvih in 
olimpijskih igrah.

Na poti  domov smo opazili, da so lahko 
avtobusi polni dijakov in študentov. 
Ker nam, razen ene izjeme, mladi niso 
odstopili sedežev, smo do Pesnice, 
utrujeni od hoje, stali. Kljub temu pa 
smo bili s pohodom zelo zadovoljni 
in pohod po naravoslovno-učni poti  
priporočamo tudi drugim.

V letošnjem letu smo organizirali 
pustovanje. Zbrali smo prijave, se 
dogovorili za hrano in pijačo ter 
glasbo. Pustovanje smo odpovedali 
zaradi močnega sneženja.

Zadnjo sejo pred zborom članov 
je UO imel 27. februarja. Na njej 
smo sprejeli vsa poročila o našem 
delu v preteklem letu in načrte za 
tekoče leto. Dogovorili smo se tudi 
za zbiranje podpisov v podporo 
predlogu zakona o spremembi volilne 
zakonodaje. Predlog približuje našo 
volilno zakonodajo nemški, po kateri 
ima vsak volivec na volitvah dva 
glasova, enega za stranko in enega za 
kandidata iz volilne enote.

Ivan Velikogne,
predsednik DU Šenti lj

Društva

V
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atanko pred sedmimi leti  se 
je v našem društvu ponovno 

ustanovila skupina pevk. Ponovno 
zato, ker je pred tem  v našem društvu 
deloval pevski zbor, ki ga je vodila 
Regina Čepek. Nekaj časa po razhodu, 
je naša predsednica Frančiška Jelenko 
na seji odbora dala pobudo, da se zbor 
ponovno ustanovi. Po ugotovitvi, da so 
skoraj vse članice odbora prepevale že 
v prejšnjem zboru, izbira ni bila težka. 
K sodelovanj pa smo povabili še ostale 
članice, ki rade pojejo in imajo posluh 
za petje. Tako se nas je zbralo enajst 
pevk. Sprva smo razmišljale o zboru, 
a smo ugotovile, da to ne bo šlo, saj 
nismo imele za to usposobljenega 
vodje. Tako smo se odločile, da bomo 
skupina pevk ljudskih pesmi, katere 
tudi rade prepevamo. Sredi februarja 
2006 smo začele z vajami in naš prvi 
nastop je bil že marca na našem zboru 
članov. Moram reči, da smo se kar 
dobro odrezale, saj so nas sosednja 
društva upokojencev takoj povabila, 
naj sodelujemo v kulturnem programu 
na njihovih zborih članov. Ko smo se 
udeležile zbora članov na Zg. Velki, 
so nam tamkajšnji ljudski pevci takoj 
predlagali, naj se udeležimo revije 
ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž, 
ki jo vsako leto prireja Javni sklad za 
kulturne dejavnosti  občin Pesnica, 
Kungota in Šenti lj. Čeprav smo bile še 
čisto na začetku in nismo vedele, kako 
to poteka, smo se vseeno v zadnjem 
hipu prijavile za sodelovanje. 

Prvič smo imele tremo. Nismo vedele, 
kakšni so kriteriji, katere pesmi so 
prave, kako se obleči. V Jakob, kjer je 
potekala revija, smo ponosne odšle 
v naših oblačilih, ki nam jih je sešila 
naša pevka Angelca, tam pa so nam 
povedali, da to ni več v pravilih, ampak 

SEDEM LET PEVK LJUDSKIH PESMI DU CERŠAK 

mora biti  vsaka oblečena po svoje. 
Letos, ko smo se te revije udeležile že 
sedmič, ni več bilo treme, saj imamo 
že več izkušenj. 
 Sprva smo nastopale na zborih članov 
društev in ob raznih otvoritvah razstav, 
v okviru naše občine. Sčasoma pa smo 
se udeleževale še na širšem območju. 
Tako smo nastopale na srečanju »POD 
BRAJDAMI«, ki ga je organiziralo TD 
Glas iz Studencev, v domu za ostarele 
Idila smo imele samostojni Miklavžev 
koncert, v domu Danice Vogrinec v 
Mariboru pa vsako leto v decembru 
zapojemo ob obisku starejših iz naše 
občine, ko se jim predajo tudi skromna 
darila, za katera poskrbijo Občina 
Šenti lj, RK in DU. Sodelovale smo 
pri snemanju radijske oddaje radia 
Lenart »VEČER NA VASI«, največji 
naš nastop pa je bil septembra 2011 
v Ljubljani, v Cankarjevem domu, na 
festi valu za tretje življenjsko obdobje, 
kjer smo zastopale Zgornje podravsko 
pokrajinsko zvezo DU. Na Zg. Velki 
smo lansko leto nastopale trikrat 

zapored. Najprej na koncertu moškega 
pevskega zbora Zg. Velka, nato na 
srečanju prostovoljcev projekta 
Starejši za starejše, ki ga je priredila 
Zgornje podravska pokrajinska zveza 
DU, in na otvoritvi razstave ročnih del, 
prav tako v okviru Zgornje podravske 
pokrajinske zveze. Lani smo se 
udeležile tudi prireditve »Večer 
ljudske pesmi in glasbe« v Hočah, 
DU Sv. Trojica pa nas že tretje leto 
zapored vabi na revijo ljudskih pesmi, 
katere se z veseljem udeležimo. 
Čeprav nas je ostalo le še osem, še 
vedno rade prepevamo ob raznih 
srečanjih, ob okroglih jubilejih, 
predvsem pa za svojo dušo. Upam, 
da bomo z ljudsko pesmijo lahko še 
naprej ohranjale staro ljudsko izročilo 
in da naša skupina ne bo nikoli zamrla. 

Marija Selinšek,
DU Ceršak

N
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uristi čno društvo Brloga je 
imelo v petek, 18. januarja 

2013, v Prosvetnem domu Šenti lj svoj 
redni letni občni zbor. Udeležilo se ga 
je precejšnje število članov. S svojo 
prisotnostjo nas je počasti l tudi župan 
Šenti lja Edvard Čagran.
Predsednik društva, Janko Bauman. 
je, po izčrpnem poročilu o realizaciji 
letnega plana, podal svoj odstop. 
Prav tako je odstop ponudila tudi 
večina članov upravnega odbora. 
Soglasno je bil izvoljen novi upravni 
odbor, v katerem sta ostala samo dva 
stara člana. Sedanji predsednik TD 
Brloga je Ivan Bolfek ml. Predsednik 
in člani upravnega odbora TD Brloga 
se članom, ki so nas izvolili, iskreno 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje. 
Potrudili se bomo po svojih najboljših 
močeh.
V tem duhu smo tudi začeli. Letos smo 
imeli že pet sej upravnega odbora, 
uspešno smo organizirali svečniški 
nočni pohod z baklami, načrtujemo 
pa že tudi naslednje akti vnosti :
v soboto, 23. marca, se ob 9-ih 
zberemo pred občinsko stavbo v 
Šenti lju vsi, ki želimo sodelovati  v 
akciji 
•  OČISTIMO SVET;
v soboto, 6. aprila 2013, ob 10. uri 
izpred občinske stavbe organiziramo
•  14. POHOD OB OBČINSKEM 

PRAZNIKU po JV meji;
1. maja ob 9.30 bo srečanje na meji in 

•  PRVOMAJSKI POHOD, ki se bo 
zaključil s piknikom.

Prav tako bo v maju organiziran
•  IZLET DRUŠTVA,
v nedeljo, 2. junija 2013. ob 14. uri 
izpred gosti lne Rajzmanov hram na 
Novinah
• POHOD PO ZDRAVILNI POTI 

»BOLD«.
Z novimi člani upravnega odbora 
se uvajajo tudi nekatere novosti . 
Tako bomo člani TD Brloga prejeli 
izkaznice, s katerimi bomo lahko 
uveljavljali določene bonitete, ki bodo 
sproti  objavljene na spletnih straneh. 
Članske izkaznice bo mogoče dobiti  
na naših srečanjih ali pa na rednih 
sejah društva, v prosvetnem domu 
Šenti lj. Seje imamo vsak ponedeljek 
ob 18-ih, razen prvega ponedeljka v 
mesecu. Dogovarjamo se za oglasni 
prostor, kjer bomo lahko naše člane 
sproti  obveščali o akti vnosti h društva. 
Novo delovno leto začenjamo z željo 
po dvigu ravni razvoja turizma v občini 
Šenti lj. Zavedamo se, da je za delo 
na turisti čnem področju potreben 
strokovni pristop, zato si bomo 
prizadevali v društvo privabiti  čim 
več članov, ki imajo izkušnje na tem 
področju. Na ta način bomo lahko 
poskrbeli za izvedbo nalog, potrebnih 
za pospeševanje in razvoj turizma.
Zavedamo se, da bo v prihodnje delo 
društva zaradi vsesplošnega slabega 
fi nančnega stanja oteženo, vendar 
se bomo kljub temu trudili s svojim 

prostovoljnim delom koristi ti  in služiti  
tako društvu kot sokrajanom. 
Poslanstvo TD Brloga je prostovoljno, 
nevladno in nepridobitno združenje, 
ki razvija in spodbuja dejavnosti  
društva s ciljem boljše prepoznavnosti  
občine Šenti lj v Slovenskih goricah. 

Cilji
• sestaviti  brošuro o kraju Šenti lj 

v Slovenskih goricah, v kateri 
bodo predstavljene obstoječe 
znamenitosti  kraja

•  ureditev novih in vzdrževanje 
starih pohodnih in zdravilnih poti 

•  raziskati  obstoj potencialnih 
krajevnih znamenitosti 

•  tesnejše povezovanje z drugimi 
društvi v občini in izven občine

•  obnova kapelice na Brlogi
•  organiziranje tradicionalnih 

pohodov in srečanj
•  k sodelovanju v društvu povabiti  

krajane, ki so povezani s turisti čno 
dejavnostjo in promocijo kraja

Iskreno vas vabimo, da se nam 
pridružite. Želimo si, da bi imelo 
TD Brloga čim več akti vnih članov; 
dosedanjih, pa tudi novih, mlajših, 
saj se zavedamo, da nam bo samo 
s skupnimi močmi uspelo doseči 
zastavljene cilje.
Kontaktna oseba: 
Ivan Bolfek 070 506 102 
ivan.bolfek.ml@gmail.com
Maistrova 7, 
2212 Šenti lj v Slov. goricah

Renata Močnik,
TD Brloga

TURISTIČNO DRUŠTVO BRLOGA

Društva

POHOD TD BRLOGA OB KRŠČANSKEM PRAZNIKU SVEČNICA

večnico obhajamo 2. februarja, 
natančno 40 dni po Božiču. V 

katoliški zavesti  in tradiciji svečnica 
obeležuje zadnji praznik božičnega 
časa. To je dan, ko pospravimo jaslice 
in prenehamo peti  božične pesmi. 
Danes obhajamo svečnico predvsem 

kot praznik luči. Obhajamo jo v dneh, 
ko so dnevi malenkost daljši in je že 
sluti ti  pomlad, ki prinaša več luči, po 
kateri so nekdaj hrepeneli vso dolgo 
zimo. Svečnica ima svoje ime po sveči 
oz. luči, prav tako tudi mesec februar 
– svečan.

T

S
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imski meseci v Ceršaku niso 
prav nič dolgočasni. Praznično 

vzdušje vpelje v kraj tradicionalno 
miklavževanje, ki se ga je v letu 2012 
ponovno udeležilo veliko obiskovalcev. 
Otroci, ki so bili toliko pogumni, da 
so prišli preverit, če so bili v ti stem 
letu dovolj pridni (Miklavža vsakič 
spremljata vsaj dva Parklja. Nazadnje 
so ga spremljali celo trije,, tako da 
tveganje gotovo obstaja!), niso prejeli 
le lepih daril, temveč so si ogledali 
tudi zabavno igro Pujsek in novo leto, 
ki jo je brezhibno izvedla gledališka 
skupina iz OŠ Šenti lj. 
Žal smo decembrske praznike preživeli 
brez snega, zato pa nam v letošnjem 
letu jutranje telovadbe na svežem 
zraku ni primanjkovalo. Križa vsekakor 
ni dobro obremenjevati  preveč, zato 
smo na pustni torek v Ceršak povabili 
kurente in pustne maske, da bi odgnali 
zimo. Godba na pihala je vodila 
povorko po kraju vse do dvorane 
KS, kjer so našemljene obiskovalce 
pričakali pustni krofi , ki so še dodatno 
pripomogli k živahnemu rajanju po 
prostoru. Napoved za prihodnje dni 
je že bolj prijazna, zato menimo, da 

AKTIVNOSTI TD CER POZIMI 

je prireditev dosegla zastavljeni cilj – 
privabiti  pomlad.
Upravni odbor TD Cer Ceršak je 
v začetku leta vabil člane društva 
na občni zbor, ki je letos potekal 
v dvorani KS v soboto, 2. marca. 
Uradnim ugotovitvam, sklepom in 
potrjevanju programa dela za tekoče 
leto je sledil še zabavnejši del, prijetno 
druženje članov turisti čnega društva 
ob kulinarični spremljavi.
In kaj bomo počeli v pomladnih dneh? 
V marcu bomo čisti li kraj v okviru 
akcije Očisti mo Slovenijo 2013, dan 
po koledarskem prihodu pomladi 
bomo uživali v prireditvi Pozdrav 
pomladi, ki jo 22. marca skupaj s 
TD Cer organizirata ceršaška šola in 
vrtec. April bo zaznamovala (že tudi 
tradicionalna) razstava izdelkov otrok 
iz vrtca in šole ter razstava izdelkov 
krajanov Ceršaka, 21. aprila nas bo z 
gledališko predstavo nasmejalo KUD 
Vitomarci, konec aprila pa bomo v 
dobri družbi postavili majsko drevo.
Akti vnosti  TD Cer lahko spremljate 
tudi V ŽIVO na različnih prizoriščih, 
ti sti  najbolj drzni pa se nam 
pridružite kot člani in se preizkusite 

v okraševanju majskega drevesa, 
izrezovanju buč za noč čarovnic, 
moti viranju pohodnikov na izleti h, 
pečenju kostanjev (lahko tudi peciva in 
drugih dobrot) ali organizaciji (novega 
ali že tradicionalnega) dogodka ali 
prireditve. Svoja mnenja, predloge ali 
prošnje za včlanitev nam pošljite na 
e-naslov td.cersak@hotmail.com.

Živa Brumec, TD CER 

Društva

POHOD TD BRLOGA OB KRŠČANSKEM PRAZNIKU SVEČNICA

Člani novega upravnega odbora 
Turisti čnega društva Brloga, pod 
vodstvom Ivana Bolfeka mlajšega, 
smo v petek, 1. februarja 2013, izvedli 
tradicionalni pohod ob svečnici.
Kar 85 pohodnikov se nas je zvečer 
zbralo pred občinsko stavbo v 
Šenti lju. Od tam smo v soju prižganih 
bakel krenili na pot. Organizatorji 
smo se potrudili, da nas v zimskem 
večeru ne bi preveč zeblo, tako da 
sta nas že pred Štajerskim hramom 
pričakala harmonika in šilček žganja. 
Človek se kar hitro navadi na takšno 
gostoljubnost, zato nam ni bilo nič 
odveč, ko nas je, le nekaj metrov 
naprej, s šilčkom žganega pogosti la 
družina Ignati j.

Na takšnem pohodu človek res ne sme 
biti  na dieti , saj so nas z dobrotami 

zasipali tako pri družini Šajher, kot tudi 
pri Pečenikovih. Kuhano vino, kava, čaj, 
pecivo, nebeški fl ancati  in še bi lahko 
naštevala … Po vseh teh dobrotah nas 
je čakala še večerja pri Gaubejevih. 
Po večerji smo malo zapeli, predvsem 
pa se nasmejali našemu muzikantu 
Marjanu Podhostniku, ki nas je 
neumorno zabaval s šalami, ki jih je 
stresal iz rokava. Le od kod se mu to 
vse jemlje? Težko nalogo je imel, saj 
nas je bilo toliko, da smo morali sedeti  
v ločenih sobah. V eni namreč ni bilo 
dovolj prostora za vse. 
Imeli smo tudi celo kopico gostov iz 
sosednjih držav. Tako je bila med nami 
že standardna gostja iz Avstrije, pa 
tudi gostje iz Češke in Bolgarije, ki jih 
je pripeljal naš član iz Maribora.
Skratka, bilo je lepo, zabavno in 
naporno – pa ne zaradi hoje …

Koloni pohodnikov kar ni bilo videti  konca….

Pevski nastop pri Gaubejevih…

Če vas zanima še kaj več, pa se nam 
na naslednjem pohodu pridružite. 
Prijazno vabljeni.                

Renata Močnik, TD Brloga

Z
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2013 – JUBILEJNO 
LETO PIHALNEGA 
ORKESTRA OBČINE 
ŠENTILJ
Pestra glasbena dejavnost je že 
tradicija in stalnica v pihalnem 
orkestru, saj se nobeden večji 
dogodek v občini ali širše ne zgodi 
brez našega nastopa. Smo dostojni 
kulturni ambasadorji v predstavljanju 
okolja, iz katerega izhajamo, in tudi že 
časti tljivo stari v neprekinjeni glasbeni 
tradiciji v šenti ljski občini. Žal se, v 
novem zborniku občine Šenti lj, noben 
poročevalec kulturnih ali drugih 
dogodkov ni spomnil tudi našega 
»izročila«. A to samo ob robu.

TEH NAŠIH OSEMDESET

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT – 
25. december 2012
Tradicionalni božično-novoletni koncert, že 23. po vrsti , v kulturno-prosvetnem 
domu v Šenti lju, so godbeniki še posebej skrbno pripravili, saj je bil tokrat 
izveden kot uvod v praznovanje jubileja. Izbor tekmovalnih skladb v prvem 
delu in Strausovih nepogrešljivih v drugem delu koncerta je zadosti l še tako 
zahtevnim okusom poslušalcev. V zaključnem delu je s solo izvedbo skladbe 
Vinka Štrucla, Pozdrav prijateljem, očaral najmlajši godbenik Žan Pečenik. 
Izvrstno zaigran solo smo v celoti  ponavljali kar nekajkrat. Poslušalce v dvorani 
je s praznično česti tko nagovoril tudi župan Edvard Čagran. Najlepšo česti tko in 
darilo pa je namenil orkestru v obliki novega saksofona, na katerega bo igrala 
Jasmina Janžek. 

Društva
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LANI  ZLATA 
PLAKETA V ORMOŽU
Naš orkester v jubilejnem letu 
sestavljajo mladi in »manj mladi« 
godbeniki ter pet godbenic. 
Najstarejša člana orkestra sta Avgust 
Pečenik in Marjan Janžek, najmlajši 
član pa je Žan Pečenik. Pa tudi sicer 
vodstvo in prizadevni dirigent Janez 
Kopše skrbijo in poučujejo mlad 
naraščaj, ki je potreben za obstoj 
tradicije. Žal iz šenti ljske enote Nižje 
glasbene šole Maribor ne prihaja 
dovolj mladih upov, zato vabimo 
vse, ki bi se želeli učiti  na kateri koli 
instrument, ki je v zasedbi godbe, da 
se oglasijo v ceršaški dvorani, kjer 
imamo vaje vsak petek od 19. ure 
dalje. Zveza kulturnih društev občin 
Pesnica, Kungota in Šenti lj praznuje 
letos 30 let obstoja. Na proslavi Dneva 
kulture v Pesnici so bila podeljena 
priznanja kulturnim ustvarjalcem, 
ki so na domačem območju akti vni 
trideset ali več let. Prejeli so jih 
naslednji godbeniki: Avgust Pečenik – 
član PO, 64 let, Marjan Janžek – član 
PO, 53 let, Fredi Janžek – član PO, 48 
let, Jože Čepek – član PO, 45 let, Janko 

Pesti ček – član PO, 40 let, Jože Pečenik 
– član PO, 39 let, Peter Pečenik – član 
PO, 33 let, Santi  Duh – član PO, 33 let, 
Jože Poš – član PO, 32 let, Jože Hecl – 
član PO, 32 let, Janez Kopše – član PO, 
31 let, Vlado Lebič – član PO, 31 let, 
Jože Dajčer – član PO, 31 let, Drago 
Gornik – član PO, 30 let.

Dirigent Janez Kopše je tudi prevzel 
priznanje ZKD Pe-Ku-Še za opravljeno 
predstavitev na državni ravni v letu 
2012, ko je orkester na tekmovanju 
v zabavnem programu za pokal Vinka 
Štrucla, 12. junija 2012, v Ormožu 
osvojil zlato plaketo s pismenim 
priznanjem. Dosežena ocena je najvišji 
dosežek od deveti h tekmovanj, ki se 
jih je udeležil orkester od leta 2000 
dalje. 

TEH NAŠIH 80 LET
Časti tljivi jubilej pa bodo godbeniki 
ob redni dejavnosti  obeležili še z več 
prireditvami:

• V sredo, 1. maja 2013, ob 10. uri 
bo že sedemindvajseto srečanje z 
MV Spielfeld na meji v Šenti lju, ki 

bo potekalo v znamenju našega 
jubileja. Po srečanju bo šenti ljska 
godba izvedla še samostojni 
nastop v Spielfeldu.

•  V soboto, 29. junija 2013, bo na 
letnem prizorišču na Velki skupen 
koncert z godbo iz Spielfelda z 
enotnim programom in mašo za 
godbenike. Koncert bo potekal 
ob vsakem vremenu, ura še ni 
določena. 

•  V soboto, 31. avgusta 2013, 
pripravljamo v Šenti lju srečanje 
prijateljskih godb v okviru 
Ilgovega. Sodelovanje je obljubilo 
osem godb. Srečanje se bo 
odvijalo s prihodi in pozdravi godb 
ter krajšimi nastopi na pokritem 
prizorišču. 

V okviru jubileja bo orkester 21. aprila 
2013 gostoval v Slovenskih Konjicah 
in ob koncu septembra še v Gornji 
Radgoni. 

Praznovanje se bo zaključilo z Novim 
božično-novoletnim koncertom, 25. 
decembra 2013 v Šenti lju.

Marjan Janžek

Društva

“HEJ GODEC” NOVA PESEM 
ANSAMBLA BRLOGA
Člani ansambla Brloga smo posneli novo pesem z naslovom Hej godec. Gre za lep valček, za katerega je 
besedilo in aranžma prispeval Aleš Hauc, melodijo pa Nenad Kumrić-Charlie. Pesem je bila posneta v studiu 
Multi  RECORDS v Šentjerneju in bo v kratkem izšla na kompilacijskem cd-ju Narodnjakova viža. 

Ansambel Brloga
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adnja novica oz. dogodek, 
ki smo ga v našem društvu 

priredili, je bil že 8. Tradicionalni 
turnir v malem nogometu – futsal 
– v telovadnici OŠ Sladki Vrh. Letos 
smo se morali sprijazniti  le z 18-imi 
ekipami, ki so se uspele in upale 
prijaviti  na turnir. Turnir je kljub temu 
uspel in največ uspeha ter znanja je 
imela ekipa ŠIC BAR, drugo mesto 
je osvojila ekipa Rondo Bar, tretje 
mesto je osvojila ekipa TCP varovanje, 
četrto pa ekipa Zlati  lev. Več si lahko 
ogledate tudi na naši FB strani: 
Nogometni turnir Sladki Vrh. Glede 
na to, da je bilo letos prijavljenih šest 
ekip manj, so seveda nastale fi nančne 
vrzeli , ampak po zaslugi naših zvesti h 
sponzorjev smo lahko uspešno uredili 
tudi to nevšečnost, zato bi se jim na 
tem mestu iz srca zahvalili, ker še 
imajo posluh za pomoč športu in 
športnim akti vnosti m. Naši zvesti  
sponzorji so: Občina Šenti lj, Danijel 
Hecl-avtoservis Šenti lj, Picerija 
Snežinka , Bar Petra – Petra Zelenik, 
s.p., Elektroinštalacije Darko Tenšek, 
s.p., Bar Klavdija Januš,Foto Studio 
13 – Zoki, Bar Izba, Bar pri Gorica-
Doroteja Hrnčič, s.p., Ploj Silvo, ter 
medijska pokrovitelja: Radio City 
in BK TV. Tukaj pa si zasluži, da ga 
omenimo še nekdo: To je mojster, 
lahko mu kar rečemo rokodelec, ki 
svoje najlepše trenutke doživlja, ko s 
svojimi rokami in orodjem obdeluje 
les. Verjamem, da vas že veliko ve, o 
kom govorim  – ja to je mojster Milan 
Fluher. Tudi za nas si je vzel čas in 
izdelal mojstrovino, ki je nima nihče: 
prehodni pokal iz lesa! Hvala mojster 
Milan. Vsem skupaj še enkrat hvala 
v imenu društva, organizacijskega 
odbora turnirja.  

Boris Voglar               

V nadaljevanju pa še poročilo o 
delovanju društva, v upanju, da 
najdete zanimanje, da se nam 
pridružite in pridobite ugodnosti , ki 
sledijo kot članu društva. 

Nogometna sekcija je v okviru 
krajevnega praznika Zgornje Velke 
organizirala nogometni turnir trojk. 
Turnir je potekal 7. oktobra 2012, 
udeležilo pa se ga je osem ekip. 
Denarnih nagrad na turnirju ni bilo, 
podelili so se le pokali za najboljše tri 
ekipe. 
V letu 2012 se je ponovno prebudila 
sekcija za namizni tenis in začela z 
majhnimi koraki. V mesecu januarju 
smo pričeli s treningi v telovadnici 
OŠ Zgornja Velka. Nato smo pričeli 
sodelovati  s sekcijo namiznega tenisa 
iz Svete Ane in že meseca februarja je 
bil organiziran prvi turnir med člani 
teh dveh društev. Turnir smo ponovili 
tudi še v marcu. V jesenskem delu smo 
nadaljevali s treningi v telovadnici OŠ 
Zgornja Velka, kakor tudi z organizacijo 
turnirja v okviru krajevnega praznika, 
ki je potekal 19. oktobra 2012. Odziv je 
bil zelo dober. S ponovno prebuditvijo 
sekcije smo zelo zadovoljni, saj se je 
večina nekdanjih igralcev namiznega 
tenisa odzvala našemu povabilu.
Akti vna je bila tudi sekcija za 
badminton, ki je organizirala kar nekaj 
turnirjev.
1. Šolski, klubski in državni turnirji 
•  Srečanje rekreati vcev v 

badmintonu na Sv. Ani: (Sara Nikl 
– 2. mesto ŽP).

•  Krompirjev turnir – Kungota: (Anja  
Koman, in Vid Žohar).

•  Rekreati vni turnir (dvojice), v 
Lenartu v Slov goricah: (Sara Nikl – 
1. mesto).

•  Turnir do 11 let na Zg. Velki, 
istočasno občinsko tekmovanje: 
(Kaja Bohnec, Ines Belšak, Lara 
Krnič in Rene Gornik).

•  Državno osnovnošolsko prvenstvo 
v badmintonu za nekategorizirane 
igr. U15 v Kungoti : (Patricija Očkerl 
– 5. do 8. mesto).

•  Državno osnovnošolsko ekipno 
prvenstvo v badmintonu za 
kategorizirane igr. U15 v Lendavi: 
(Vid Žohar, Anja Koman, Sara Nikl, 

Patricija Očkerl, Luka Velički in Jure 
Petek so dosegli 2. mesto).

2. Turnir za rekreati vce – člane in 
članice  
• Rekreati vni turnir (dvojice) v 

Lenartu v Slov goricah: 
• (Rok Rajzman 1. mesto in Branko 

Polanec. 3 mesto).
•  Srečanje rekreati vcev v 

badmintonu na Sv. Ani: (Rok 
Rajzman 1. mesto MP in 2. mesto 
MIX, Branko Polanec 1. mesto 
MD).

•  Grand Prix Open Maribor: (Rok 
Rajzman MSB in Tadej Ferk MSC).

2. TEČAJ
• Tečaj za sodnika se je pričel v Mirni 

na Dolenskem decembra 2011 in 
se je končal na državnem prvenstvu 
Slovenije v Kungoti . Tečaj je 
opravljal Tadej Ferk, obnavljal ga je 
Branko Polanec. 

3. TRENINGI
•  Mladi (7–15 let): izvajali so se 

trikrat tedensko.
•  Rekreati vci: so izvajali enkrat do 

dvakrat tedensko.
Člani DTV Parti zan Velka, smo na 
rednem sestanku članov, dne 26. 1. 
2013, ugotovili, da je bilo leto 2012 
uspešno. Na občnem zboru smo izvolili 
tudi novega predsednika, dosedanjo 
predsednico je zamenjal Rok Vnuk. 
V prihodnjem letu si bo društvo 
prizadevalo pridobiti  nove člane in še 
boljše organizirati  planirane dogodke.

Rok Vnuk,
   predsednik društva                  

LEP ŠPORTNI POZDRAV IZ ZGORNJE VELKE, 
DTV PARTIZAN VELKA

KONEC DRUGE SEZONE FUTSAL LIGE ŠENTILJ
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V Rušah je 16. februarja 2013, potekal mednarodni turnir. Turnirja se je udeležilo 400 tekmovalcev in tekmovalk, ki so 
prišli iz 16-ih ekip iz tujine in Slovenije. Iz našega kluba so se najbolje odrezali Jožek BREZNIK, ki je v članski kategoriji 
borbe ekipno dosegel 2. mesto, Lara ROŠKER, ki je v katah dosegla 4. mesto in Tamara MLAKAR, ki je v svoji kategoriji 
osvojila 6. mesto. 

KK WKSA ŠENTILJ vpisuje nove člane skozi celotno sezono. Za dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 
040 201 728 ali preko facebooka (karate klub wksa senti lj kungota) in naše spletne strani (wksasenti lj.wix.com).

Jožek Breznik

KARATE KLUB WKSA ŠENTILJ     

a nami je uspešen zaključek 
druge sezone Futsal lige Šenti lj. 

V nedeljo so se odigrale tekme 
zadnjega, 14. kroga, nato je v baru Alfa 
sledila podelitev pokalov in priznanj 
najboljšim ekipam in posameznikom.
S 13. zmagami in osvojenimi 39 
točkami, je prvo mesto osvojila ekipa 
Sorriso Caff e. Zmagovalni pokal 
pa je visoko v zrak dvignil kapetan 
ekipe Matej Lorber.  Ekipo pa sta 
uspešno vodila trener Bojan Pehan in 
njegova desna roka Aleš Hauc. Edini 
poraz je ekipi Sorriso Caff e zadala 
drugouvrščena ekipa Virtuozi Profi cio 
d.o.o., za katero so zaigrali tudi 
nekateri prvoligaški igralci futsala. 
Virtuozi so osvojili 33 točk. Tretje 
mesto je pripadlo ekipi Prevozništvo 
Rošker, vodja ekipe Robert Rošker 
pa je bil z letošnjim rezultatom in 
visoko končno uvrsti tvijo veliko 
bolj zadovoljen kot lansko sezono. 
Na četrto mesto so se zavihteli 
igralci ekipe DUM Blue Moon. 
Ekipo sestavljajo mladi in nadarjeni 
nogometaši iz krajev naše občine in 
vsekakor je pred mladeniči še svetla 
prihodnost. Boj za peto mesto se je 
do zadnjega kroga bil med ekipami 
Svenal, Maj Gas in KMN Mitau, o 
končnem razporedu je odločala 
boljša gol razlika, saj so vse ekipe 
osvojile po 15 točk. Končno peto 
mesto je pripadlo Svenalu, šesti  so 
bili izkušeni mojstri okroglega usnja 
ekipe Maj Gas, na sedmem mestu so 
prvenstvo končali igralci ekipe KMN 

Mitau, osmo mesto je pripadlo ekipi 
Vragci.
Nagrado za najboljšega igralca je, po 
prepričanju večine, zasluženo prejel 
Danijel Knuplež iz ekipe Sorriso Caff e. 
Danijel je odlično odigral sezono, kljub 
poškodbi in odsotnosti  na zadnjih 
dveh tekmah, dosegel 19 zadetkov, s 
svojim preigravanjem in asistencami 
pa je nemalokrat tekme odločil v prid 
svoje ekipe.

Najboljši strelec Futsal lige Šenti lj 
je Sašo Kramberger, ki je za ekipo 
Prevozništvo Rošker je zabil 25 golov.
Najboljši vratar Futsal lige Šenti lj je 
Jure Sužnik iz ekipe Sorriso Caff e. 
Jure je med vsemi vratarji z naskokom 
prejel najmanj golov.

Futsal liga Šenti lj se je igrala vsako 
nedeljo popoldan, od 11. novembra 
2012 do 24. februarja 2013. Na 
odigranih 56 tekmah je bilo doseženih 
477 golov, kar pomeni, da so gledalci 
v povprečju videli 8,5 golov na tekmo.
Ob zaključku sezone 2012/13 so 
poziti vne besede in zadovoljstvo 
izrazili vsi predstavniki sodelujočih 
ekip, naša želja in obveza pa je, da 
bomo tudi prihodnjo sezono nedeljske 
popoldneve zapolnili s futsalom 
v dvorani v Sladkem Vrhu. Ob tej 
priložnosti  se zahvaljujemo vsem 
sponzorjem, donatorjem ter vsem 
ostalim, ki so kakor koli pripomogli k 
boljši organizaciji Futsal lige Šenti lj. 

Še več informacij lahko najdete na 
naši spletni strani: www.futsal-liga-
senti lj.si. 

Organizacijski odbor 
Futsal lige Šenti lj

KONEC DRUGE SEZONE FUTSAL LIGE ŠENTILJ
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a nami je že drugi turnir interne 
lige SBL 2013 – Sani Baskeball 

League.
Šenti ljčani so se pokazali kot odličen 
gosti telj. Seveda gre največja 
zahvala glavnima organizatorjema 
– Tomažu Preglu in Dejanu Valhu, 
ki sta vse pripravila tako, da je drugi 
turnirski dan minil na najboljši možen 
način. Pred pričetkom turnirja so 
spregovorili: župan Šenti lja  Edvard 
Čagran, ravnateljica Jelka Weldt in 
predsednik ŠKUD Hurikani Šenti lj 
Samo Ignati jev. Po uvodnih besedah 
vseh treh je bilo jasno, da se obeta 
pravi mali košarkarski praznik. In tako 
je tudi bilo.
Prva tekma je bila lokalni derbi med 
KŠ Sani Šenti lj in KŠ Sani Kungota. Tako 
se je odvil dvoboj med najštevilčnejšo 
ekipo pod vodstvom Tomaža Pregla 
(Šenti lj) ter ekipo, ki izstopa po 
nekoliko večjih ter fi zično močnejših 
igralcih. Verjetno tudi zaradi dejstva, 
ker ekipo Kungote vodi Matjaž Želj. 
Tekma je bila izjemno izenačena, 
poteze, ki so jih prikazali igralci obeh 
ekip, pa so bile več kot navdušujoče. 
Sledila je tekma med KŠ Sani Kungota 
in KŠ Sani Maribor. Mariborčani so na 
turnirju veljali za začetnike, kar pa ni 
pomenilo, da se bodo kar tako predali. 
Pod vodstvom trenerskega dvojca 
Primož Brolih in Dragam Mileti č so 
Mariborčani Kungoti  nudili dober 
odpor, tako da jim na tem mestu 
iskreno česti tamo za borbenost. 
Zadnja tekma je bila med KŠ Sani 
Šenti lj in KŠ Sani Maribor. Borba pa se 
ni odvijala samo na igrišču, ampak tudi 
na tribunah, kjer se je zbralo ogromno 
navijačev. Starši so spodbujali 
svoje otroke in dejstvo je, da bomo 
morali v prihodnje razmisliti  še o 
kakšnih dodatnih sedežih, saj je bilo 
zanimanje res veliko. Mariborčanom 
je že prva tekma pobrala ogromno 
energije, vendar so se kljub temu 
pokazali v dobri luči. Seveda ne 
smemo spregledati  tudi odličnega 

komentatorja, saj je Saško Zemljič dobro vodil in dvigoval atmosfero, za kar 
pa so zaslužene tudi plesalke Plesne skupine OŠ Rudolfa Maistra Šenti lj pod 
mentorstvom učiteljice Aleše Drevenšek ter skupina Zumbatomic z Dorotejo 
pod vodstvom Doroteje Šef.
Turnirski dan je minil v športni atmosferi. Otroci so prikazali zavidljivo raven 
košarkarskega znanja, borbenosti . Bilo je veliko veselja in tudi kakšna solzica 
sreče in žalosti  po nedoseženem košu ali izgubljeni žogi. Na koncu so bili veseli 
vsi, kar pa je najpomembnejše. Zmagala je košarka …

KŠ Sani Bečirovič

TUDI V ŠENTILJU ODLIČNO IZPELJAN 
DRUGI TURNIR SB

Šport
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SPOZNAVALI SMO SE VRSTNIKI 
»SPOZNAJMO SE«

Šport

d začetka šolskega leta 2012/2013 na OŠ Rudolfa Maistra Šenti lj in OŠ Sladki Vrh poteka projekt Spoznajmo se. 
Namen projekta sta druženje in spoznavanje vrstnikov v obliki srečanj oz. delavnic.

Tema prvega srečanja je bila spoznavanje. Učenci obeh šol so se spoznavali preko socialnih iger in sproščenega pogovora. 
Zaradi poziti vnih vti sov so komaj čakali na naslednje druženje. Izvedli smo ga v prazničnem času. Izdelovali smo voščila 
in jih poslali insti tucijam oz. uporabnikom, ki so prikrajšani za doživljanje praznikov, kot ga imajo možnost preživeti  naši 
učenci.
V mesecu februarju, dan pred valenti novim, smo se srečali v Knjižnici Šenti lj. Knjižničarka je učencem predstavila Knjižnico 
Šenti lj in jim pripravila koti čke z izbrano literaturo, ki so si jo lahko izposodili. Nato smo prebirali voščila za prihajajoči 
praznik. Knjižničarki Sabini se ob tem še enkrat zahvaljujemo za prijetno vzdušje in drobne pozornosti .
 
Srečanje se je zaključilo z ogledom šole in pogovorom o naslednjem srečanju, ki ga načrtujemo v mesecu maju. 
Zelo se veselimo naslednjega srečanja in upamo, da bomo po končanem projektu teh  srečanj ostali še zmeraj prijatelji.«, 
so bile besede učenke Katje iz OŠ Sladki Vrh ob koncu druženja. 

Mateja Rožanc Valh in Smiljana Valcl

 mesecu decembru smo  v 
kegljaškem klubu Ceršak izvedli 

že četrti , sedaj že tradicionalni, 
Mednarodni Božično-novoletni turnir. 
Na turnirju je nastopilo 97 moških in 
35 žensk iz 18 klubov. V fi nale se je 
uvrsti lo 12 moških: šti rje iz kegljaškega 
kluba Konstruktor, en kegljač iz  
KK Liti je, kegljač iz KK Pernice, iz 
Makedonije ter pet kegljačev iz 
našega kluba Ceršak (SrečkoAmšl, 
Darko Nerat, Srečko Ferk, Mirko Harc 
in Marcel Hauc) in 8 žensk, in sicer 
ena iz KK Impol, dve iz KK Konstruktor, 
tri iz KK Celje ter dve iz našega kluba 
Ceršak (Darja Ferk in Bernarda Vrti n). 
Pri moških je prvo mesto osvojil 
reprezentant Makedonije, Uroš 
Stoklas (za sponzorja Žibret s.p.), 

MEDNARODNO BOŽIČNO NOVOLETNI 
TURNIR KEGLJANJU

drugo Franc Kirbiš iz KK Konstruktor 
ter tretjo Klemen Mahkovič iz KK Liti ja. 
Prvo mesto pri ženskah je osvojila Eva 
Sajko, drugo Barbara Fidel in tretje 
Nada Savič, vse tri iz KK Celje. Med 
moškimi se je najbolje uvrsti l Srečko 
Amšl na osmo mesto, pri ženskah pa 

sta Darja Ferk in Bernarda Vrti n dosegli 
četrto in peto mesto. Najboljši so 
prejeli prakti čne in denarne nagrade, 
ki jihje podelil predsednik Kegljaškega 
kluba Ceršak, gospod Boris Struber.

Bernarda Vrti n

V
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ODGOVOR 

Prejeli smo

Na pisanje Jožeta Korotaja-Ježa v prejšnji 
številki Glasila občine Šenti lj dajem 
naslednji odgovor: 
Čeprav gre za dokaj neosnovano, 
populisti čno pisanje, pa pisec v nekaterih 
delih kar nesramno žali nekatere 
funkcionarje občinskega sveta in drugih 
organov naše občine.
V občinskem svetu Občine Šenti lj sam 
delujem že od samega začetka delovanja 
naše občine, torej od leta 1995 naprej. 
Ne vem natanko, kdaj se je pisec pojavil 
v kakšnem organu oz. bil vanj izvoljen, 
mogoče se mu je zdelo celo izpod časti  
delovati  v njih, saj je lažje »stati  zunaj« 
in iskati  napake, pomanjkljivosti  in ko je 
človek zelo negati vno usmerjen, je tega 
zelo veliko, ker kaj poziti vnega, glede na 
svojo naravo, tak človek pač ne najde. 
Mogoče se je tudi poizkušal vključiti  v delo 
v teh organih, pa ni bil izvoljen. Ampak 
to me ne zanima, pomembno je nekaj 
drugega: Glede na to, da sem obrtnik nad 
34 let svojega življenja, sem prepričan, da 
sem čisto nasprotje značaja človeka, ki se 
je tako cinično znesel nad nekaterimi člani 
občinskega sveta oz. funkcionarji Občine 
Šenti lj. Če ti  namreč kot obrtniku v tem 
času uspe ostati  »na površju« toliko let, 
potem je to dokaz, da si uspešen, vztrajen 
in da se znaš prilagajati  razmeram. Moraš 
biti  sposoben koordinacije, komuniciranja 
z ljudmi, partnerji, tudi nasprotniki. Znati  
moraš prisluhniti  drugim, jih ne v naprej 
diskvalifi cirati  in predvsem ne smeš 
nikogar podcenjevati . V vsakem od nas je 
nekaj, kar dela človeka sposobnega, da v 
nekem okolju funkcionira, dela in preživi. 
Vsak nekaj zna, ne vsi vse, ampak se 
potem ljudje med seboj pač dopolnjujejo, 
si pomagajo, vsak prispeva ti sti  delež, ki 
ga najbolj obvlada. Tako delujejo sistemi, 
družbe in tako deluje tudi naša lokalna 
skupnost. Žaljivo spoti kanje pisca ob 
funkcionarje, ki da ne znajo uporabljati  
računalnika, je seveda višek arogantnosti  
in samovšečnosti . Naj pisec pove ali 
pa vsaj pri sebi oceni, kaj je v življenju 
dosegel več od članov odbora iz Sladkega 
Vrha, ki ne uporabljata pri delovanju 
v odboru, računalnika? Upajmo, da 
mu uporaba računalnika koristi  pri 
opravljanju njegove funkcije v našem 
največjem podjetju Paloma, da mu je 
računalnik omogočil in je Jože Korotaj-Jež, 
s to svojo sposobnostjo, naredil toliko, 
da podjetje še danes posluje in zaposluje 
toliko naših občanov. Živim v upanju, da ni 
naredil s tem tudi kaj škode, ampak to naj 

ocenjujejo delavci, ki so ga na funkcijo, 
ki jo tam opravlja in ki mu zagotavlja lep 
življenjski standard, izvolili in ga bodo 
najbrž tudi v prihodnje. Očitno je naredil 
za okolje in te delavce dovolj, da ni ogrozil 
njihove socialne varnosti  in sta mu to prva 
skrb in dolžnost. Vsa čast in spoštovanje, 
če je tako.
Ampak Jože Korotaj-Jež ni zato, ker 
zna uporabljati  računalnik, avtomatsko 
»kvalifi ciran« in »poklican«, da sodi in 
ocenjuje uspešnost delovanja občine, 
njenih organov in funkcionarjev, zlasti  ne 
na način, kot ga pozna samo on in ki ga 
je uporabil v pričujočem pismu – žaljivo 
in cinično. Delo funkcionarjev občine 
ocenjujejo občani tudi na vseh naslednjih 
volitvah. V občini pa delujejo tudi vsi 
organi nadzora, ki so zadolženi spremljati  
in ukrepati  v primeru nezakonite ali 
napačne uporabe proračunskih sredstev 
in ki bi bili v primeru kršitev poklicani 
zahtevati  odstope.
Neizpodbitno je dejstvo, da je SDS imela od 
začetka delovanja naše občine v občinskih 
organih vedno izvoljene svetnike, število 
svetniških mest se od volitev do volitev 
celo stopnjuje. V zadnjem mandatu ima 
stranka osem svetnikov, vendarle pa nikoli 
nismo delovali v občinskem svetu s kakšno 
aroganco, ampak smo vedno sodelovali z 
vsemi ostalimi člani in strankami. Pisec je 
glede delovanja občinskih organov malce 
nepoučen, ker ne pozna dejstva, da v 
občinskem svetu deluje 18 svetnikov in da 
se narava delovanja nekako »opredeli« z 
rezultati  volitev, način delovanja pa vsaka 
skupina oz. stranka sama, tudi najbrž ne 
pozna delovanja koalicije strank, kjer se 
mnogo razprav in »dela« ter usklajevanj 
opravi že pred samo sejo sveta. Vse z 
namenom, da seje potekajo racionalno, 
nihče nikomur ne jemlje pravice 
razprave, ampak, pravim, racionalno. 
Populisti čnih govornikov res v teh vrstah 
ne potrebujemo, potrebujemo ljudi in 
funkcionarje, ki so pripravljeni na dialog 
v tem smislu, da se v občini nekaj naredi. 
Vedno je bil naš cilj enakovreden razvoj 
vseh krajevnih skupnosti , kar lahko tudi 
pomeni, da se je včasih katero okolje 
razvijalo hitreje kot druga, saj se je moral 
nadoknaditi  zaostanek. Poudarjam, da 
nismo nikoli nasprotovali kateri koli 
odločitvi o novih pridobitvah in razvoju 
krajevnih skupnosti . Kateri koli. Vedno 
smo podpirali vse predloge župana in 
občinske uprave, ki so nakazovali napredek 
in razvoj, predvsem pa boljše pogoje dela 

in bivanja naših občanov, od najmlajših 
do najstarejših. Tako se je skozi obdobje 
delovanja naše lokalne skupnosti  razvijala 
tudi krajevna skupnost, ki ji pripada 
Jože Korotaj-Jež, torej KS Sladki Vrh, na 
celotnem teritoriju njenega delovanja. 
Na kilometre na novo asfalti ranih cest, 
vodovod do slehernega občana, nova 
šola, večnamenski prostor, obnovljeni 
vrtci, skrb za ohranitev delovnih mest in 
ustvarjanje novih, v vseh krajih itd. Sicer 
pa ni potrebno vsega posebej naštevati , 
saj občani to vidijo vsak dan.
Kar se mojega imena ti če, ki ga Jože 
Korotaj-Jež večkrat napada tudi ob 
kakšnih drugih priložnosti h, pa tole: kot 
sem že zapisal, sem podjetnik – obrtnik, 
celih 34 let, mnogo mojih naporov je 
veljalo temu, da se je število prebivalcev 
v naši občini povečalo, s tem pa tudi 
razširilo dejavnosti  na mnogih področjih. 
Kdor pozna razmere, v katerih delujemo, 
bo verjetno tudi priznal, da moraš biti  
uspešen, da ti  to uspe. V občinskem svetu 
in organih občine delujem, ker sem bil 
od občanov izvoljen na vseh dosedanjih 
volitvah, od leta 1995, ko je občina 
pričela delovati  kot samostojna lokalna 
skupnost. Vse moje sejnine, ki sem jih 
prejel na osnovi veljavnih občinskih 
aktov, sem namenil v dobrodelne 
namene. Posameznikom, organizacijam 
in društvom, socialno ogroženim.
Naj mi Jože Korotaj-Jež ne zameri, če 
si dovolim za primerjavo uspešnega 
delovanja v lokalni skupnosti  uporabiti  
njegov najbolj znan in uspešen »projekt«, 
ki ga je izpeljal v času svojega delovanja v 
odboru KS, namreč »uspešno« prepoved 
obdelovanja vrtov vrti čkarjev v centru 
Sladkega Vrha. Mogoče je med njimi bil 
tudi kdo, ki mu je pridelana zelenjava 
pomenila mali dodatek k nizki pokojnini, 
če ne drugega, pa je bila vsaj zemlja tam 
lepo in skrbno obdelana. Za to delo Jožetu 
Korotaju-Ježu seveda iskreno česti tam.
Je pa res, da je bil verjetno namen 
dober, saj je center Sladkega Vrha s temi 
vrti čki pač kazal neurejenost. In, tako je 
vedno lahko razumeti  in razlagati  vsako 
odločitev, če smo seveda pripravljeni na 
medsebojno razumevanje brez cinizma. 
Pogledati  torej vedno vsako stvar  z “obeh 
strani”. 

Bojan Belna
svetnik in predsednik koalicije strank 

občinskega sveta Občine Šenti lj

Vsebina pisma ne odraža stališča uredniškega odbora

NOVOGRADNJE IN LEGALIZACIJE ČRNOGRADENJ
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Direktorica podjetja Geocenter 
d.o.o. Mateja Lajmsner pravi: “Po 
izkušnjah,lahko rečem, da velik delež 
lastnikov, nima urejenega, vrisa 
objekta v uradne evidence-kataster. 
Večina jih pride do tega spoznanja, 
ko bi radi podarili nepremičnino 
otrokom, jo prodali ali pridobili kredit. 
Na kratko bomo pojasnili osnovne 
informacije o gradnji objektov.”

Gradnja novega objekta, 
rekonstrukcija objekta, nadomestna 
gradnja in odstranitev objekta se lahko 
začne na podlagi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja. 

Ne glede na to pa za enostavni 
objekt ni potrebno gradbeno 
dovoljenje, če pred začetkom gradnje 
pridobimo lokacijsko informacijo
Objekti  se glede na zahtevnost gradnje 
in vzdrževanja razvrščajo na zahtevne, 
manj zahtevne in enostavne objekte.

Pri nedovoljeni gradnji objektov, 
prizidkov, nadzidavo, prezidavo in 
še kaj bi se našlo, gre za črnogadnjo. 
Po zakonu se le te razvrščajo na 
nelegalne gradnje, neskladne gradnje 
in nevarne gradnje. Tukaj največkrat 
izstopata: 
• Nelegalna gradnja pomeni, da se 

gradnja oziroma dela, za katera 
je potrebno pridobiti  gradbeno 
dovoljenje, izvajajo oziroma 
so že izvedena brez veljavnega 
gradbenega dovoljenja. Ravno 
tako se za nelegalno gradnjo 
označi objekt, za katerega je 
bila z gradbenim dovoljenjem 
dovoljena nadomestna gradnja, 
v predpisanem roku pa se ni 
odstranil. 

• Neskladna gradnja pa pomeni, da 
je za gradnjo sicer izdano gradbeno 

dovoljenje, vendar se takšna 
gradnja oziroma dela izvajajo 
oziroma so izvedena v nasprotju 
s pogoji, določenimi z gradbenim 
dovoljenjem, kakor tudi da se 
objekt, za katerega je bilo sicer 
izdano gradbeno dovoljenje, 
uporablja v nasprotju s pogoji, 
določenimi z njim.

Sankcije za  črnograditelje
Zoper vsakega investi torja takšne 
gradnje lahko kadarkoli ukrepa 
pristojni gradbeni inšpektor - le ta 
lahko odredi odstranitev nedovoljene 
gradnje oziroma vzpostavitev 
prejšnjega stanja, ki je bilo na 
zemljišču, preden se je začelo z 
gradnjo. Izjema so objekti , ki so bili 
zgrajeni pred 31. 12. 1967, vendar 
samo pod pogojem, da so v uporabi, da 
se jim namembnosti  ni spremenila in 
da so na predpisani način evidenti rani 
v zemljiškem katastru, stavbe pa tudi 
v katastru stavb.
Projektna dokumentacija obsega 
idejno zasnovo, idejni projekt,projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projekt za razpis in projekt za izvedbo.

Zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja vloži pri pristojnem 
upravnem organu za gradbene zadeve 
investi tor.
Po pravnomočnosti  gradbenega 
dovoljenja lahko pričnemo z gradnjo.
Pred začetkom gradnje objekta, 
za katerega je izdano gradbeno 
dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti  
tudi za zakoličenje objekta, ki ga  izvede 
geodetsko podjetje  v skladu s pogoji, 
določenimi v gradbenem dovoljenju.
O zakoličenju objekta se v skladu z 
geodetskimi predpisi izdela poseben 
zakoličbeni načrt, ki ga podpišeta 
odgovorni geodet in izvajalec.

Po končani gradnji pridobimo 
uporabno dovoljenje. Investi tor mora 
pri geodetskem podjetju naročiti  
geodetski načrt izvedenega stanja in  
elaborat za vpis v uradne evidence 
(vpis objekta v zemljiški kataster in vpis 
stavbe v kataster stavb). Na podlagi 
navedenega lastnik pri geodetskem 
podjetju naroči tudi hišno številko.

Slika 2: Novo stanje-vrisan objekt

Slika1: Parcela pred vrisom  
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POSTOPEK 
LEGALIZACIJE
Postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za legalizacijo nedovoljenih 
(črnih) gradenj ni nič drugačen od 
postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za nove gradnje. Lastnik 
mora skozi postopek izdelave projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljena – 
pridobiti  mora vsa soglasja (električni 
vodi, vodovod, kanalizacija, promet, 
varovanje narave...) in na pristojni 
Upravni enoti  predložiti  2 izvoda 
projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Plačati  mora seveda 
tudi komunalni prispevek in druge 

RAZSTAVA DEL LEOPOLDA METHANSA
Kamnoseški mojster z Zgornjega Dražen vrha, 61-letni Leopold Methans, je že vrsto let član Likovne sekcije pri Kulturno 
umetniškem društvu Gabrijel Kolbič na Zgornji Velki oziroma pri Mariji Snežni, od letošnjega leta pa je tudi član Likovnega 
društva Gornja Radgona. In tako je v dogovoru s predsednico tega društva, Tatjano Mijatović, ki je kot prostovoljka 
v DOSOR-ju (Doma starejših občanov Radenci) zadolžena za tamkajšnje razstavišče, pripravil svojo prvo povsem 
samostojno razstavo svojih likovnih del. Odprli so jo 1. marca v razstaviščni avli DOSOR-ja pod delovnim naslovom 
»Heraklit«. Ustvarjalca v mavcu, kamnu in železu je na otvoritvi razstave predstavila Tatjana Mijatović, v kulturnem 
delu otvoritvene slovesnosti  pa so nastopili dijaki in študentje: 16-letni Rok Methans z igranjem na pozavno (je sin 
ustvarjalca Leopolda Methansa in obiskuje 2. letnik glasbenega konservatorija v Mariboru) ter vokalni trio (študentka 
Mateja Šenveter, študent Davorin Bek in dijak Žan Rola) ansambla Pomladni zvoki, ki deluje v okviru Kulturnega društva 
Sveta Ana v Slovenskih goricah. Zapeli so nekaj ljudskih pesmi. 

O razstavi je avtor med drugim sam zapisal: »… Razstavo sem poimenoval 'Heraklit'. Na njej prevladujejo reliefi  v mavcu, 
za katere sem uporabil posebno podlago, posebni material heraklit, katerega še nisem opazil pri drugih ustvarjalcih, 
pa mi je s svojo trdnostjo in strukturo pomenil poseben izziv. S skulpturami sem želel prikazati  različnost materialov 

in tehnik, s katerimi se ukvarjam. 
Zelo rad posežem po starem železu, 
katerega so že bog ve kolikokrat kovači 
preoblikovali v uporabne predmete in 
so skozi stoletja služili pri obdelovanju 
zemlje ter vpijali znoj delovnih rok 
in sokove obdelovalne zemlje, sedaj 
pa kot skulptura oddajajo posebno 
energijo. Tako se to železo nenehno 
spreminja, dobiva vedno nove in nove 
oblike, se vedno znova in znova prekali 
v ognju. Opravičilo bi tudi ime razstave, 
če bi jo poimenoval po starogrškem 
fi lozofu Heraklitu, ki je trdil, da se vse 
stvari neprestano spreminjajo. Znana 
je njegova misel: 'Vse teče, nič ne 
miruje – Najbolj stalna stvar v Vesolju 
je njegova nestalnost. Tudi na videz 
nespremenljivo Sonce se spreminja.'« 
Razstavo si je vredno ogledati ! Na ogled 
bo do konca meseca marca.

Besedilo in fotografi ja: Filip Matko
Foto: Tatjana Mijatović in Leopold Methans

prispevke in kazni, ki jih določa 
zakon - nadomesti lo za degradacijo in 
uzurpacijo prostora, ki ga po uradni 
dolžnosti  odmeri upravni organ, 
pristojen za gradbene zadeve in 
sicer na podlagi vladne Uredbe 
o nadomesti lu za degradacijo in 
uzurpacijo prostora. 
Da pa bi vi imeli čim manj skrbi in 
poti  , lahko uredite vse potrebno 
pri nas. Smo geodetsko podjetje, ki 
vam v sodelovanju s projektantskim 
podjetjem in notarjem, nudi celovite 
rešitve, brez tekanja od vrat do vrat.
Nudimo vam naslednje storitve:
• izdelava geodetskih načrtov 

za novogradnje, legalizacije in 
uporabna dovoljenja

• zakoličbe
• vrisi objktov v zemljiški kataster
• pridobitev hišne številke
• etažni načrti 
• parcelacije oz. delitev parcel
• ureditev mej
• legalizacije  objektov- v sodelovanju 

z drugim podjetjem. 
Pri nas  vložite zahtevo  in uredite vse 
na enem mestu!
Pokličite nas in z veseljem vam bomo 
pomagali. 
Najdete nas v poslovni stavbi na 
Maistrovi ul. 2, v 1. nadstropju, oz. 
nas lahko pokličete.
Kontaktna številka: 02-651-00-22 in 
040-793-350.

Mateja Lajmsner
GEO CENTER d.o.o.
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nedeljo, 10. marca, je bil pri Cvajdikovih na Sladkem Vrhu poseben dan. Mama Marija je praznovala svoj 90. 
rojstni dan.

Hčerka Marinka ter sinova Franci in Srečko so ji pripravili nenapovedano in nepozabno praznovanje, kar je bilo za 
mamo Marijo veliko presenečenje. Slavljenka je ob presenečenju bila izredne volje. Kako tudi ne, saj je imela ob sebi 
ti ste, ki jih ima najraje.
Če jo noge ne bolijo preveč, rada obišče cerkev Marije Snežne na Velki, kjer jo je v sklopu presenečenja posebej to 
nedeljo preseneti l tudi župnik z voščilom pred zaključkom maše. Aleš in Andrej sta ji zapela in zaigrala čudoviti  pesmi. 
Od sina Francija, ki živi najdlje od doma, pa je med tem dogodkom prejela šopek vrtnic in iskren objem. Potočila je tudi 
solze sreče in veselja.
Slavje v okviru najdražjih se je nadaljevalo v restavraciji Snežinka. Posebna pozornost osebja do slavljenke je bila 
očitna, sledile so tudi česti tke po radiu. Kljub bolečim nogam je celo zaplesala s sinom Francijem.
Na domu so jo obiskali, ji voščili in jo obdarili tudi župan Občine Šenti lj Edvard Čagran, predstavnica RK Sladki Vrh 
Jožica Kocbek ter predstavniki DU Sladki Vrh Konrad Zemljič, Jože Pohorec in Marija Debeljak.
Marija Cvajdik se je rodila 10. marca 1923 kot zadnji otrok v družini Poler iz Selnice ob Muri. Že kot majhni deklici ji je 
umrla mama, zato jo je najstarejša sestra takoj po končani osnovni šoli poslala »služiti « v gosti lno Fišerjevih v Šenti lju.
Leta 1943  se je zaposlila v Sladkogorski tovarni papirja, kjer je spoznala svojega moža Feliksa. S skupnimi močmi sta 
si kupila košček zemlje v centru Sladkega Vrha, si zgradila hišo in si ustvarila družino. Rodila je šti ri otroke, mož pa je 
umrl pred 30 leti .
Danes živi skupaj s hčerkino družino. Hčerka Marinka ji posveča vso pozornost in skrb za dobro počutje. 
V tovarni je delala 30 let, bila je zelo akti vna tudi v samoupravnih organih podjetja in ob odhodu v pokoj je bila 
nagrajena s poslovilnim kosilom na Lovskem domu skupaj s svojimi sodelavci.
Skozi življenje se je prebijala s poziti vno energijo in opti mizmom in tako premagovala ovire, ki so jo spremljale na 
njeni življenjski poti . Lansko leto je še lahko plela na vrtu, letos pa verjetno ne bo mogla več, ker jo bolijo noge in roke. 
Najbolj bo pogrešala moti ko. Čeprav težko hodi, gre skoraj vsak dan na sprehod okoli hiše, kjer občuduje naravo . 
Ob pogledu na lepo obdelan vrt in njivo ji srce kar zaigra. Rada gleda televizijo in tako vse aktualne stvari obnovi do 
potankosti .

Iskrene česti tke ob jubileju. Ostanite zdravi in še na mnoga leta.

V
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stvarjalnost ljudi se je začela 
že v prazgodovini človeštva, 
ko so naši prapredniki naredili 

nekaj več, kot je bilo potrebno za 
preživetje posameznika oziroma 
skupine, v kateri so živeli. Sprva so to 
bile preproste risbe predmetov, ki so 
jih obdajali. Iz tega obdobja poznamo 
več raznovrstnih slik po votlinah, 
predvsem živali, ki so jih lovili, in 
njih kot lovcev. Odkrivanju orodja je 
sledila izdelava raznovrstnih kipcev, ki 
prav tako upodabljajo živali in kasneje 
žensko, kot lik plodnosti . Seveda se je 
ta ustvarjalnost z umskim razvojem 
človeka večala in dobivala nove in 
nove oblike ter razsežnosti . 
Vsaka oseba ima v sebi vsaj kanček 
ustvarjalnosti , ki jo izraža na zelo 
različne načine. Koliko lahko le-to 
prepoznamo, je v večini odvisno od 
vsakega posameznika, oziroma od 
poguma to prikazati  pred ostalimi, 
seveda najprej v krogu domačih, 
sokrajanov in tudi pred neznanci ali 
v širši množici. Nekaj desetleti j nazaj 
je bilo veliko več domače obrti , saj 
so po domovih izdelovali raznolike 
predmete, ki so bili v pomoč v 
gospodinjstvu in delu na posestvih in 
osebni rabi (kot so obutev, oblačila in 
nakit) ter seveda tudi razvedrilu. Pri 
tem je bila sama ustvarjalnost v veliki 
meri prepoznavna ravno v teh izdelkih. 
Vendar je domača obrt skoraj izginila, 
danes se v večini kaže le v posameznih 
turisti čnih atrakcijah, od katerih se s 
težavo fi nančno preživi. Sodoben čas 
z vsemi svojimi dobrimi lastnostmi 
prinaša veliko slabih. Med njimi sta 
zagotovo iskanje poceni delovne 
sile in zapiranje v osebne kroge. S 
tem je manj druženja in vedenja, kaj 
kdo počne poleg svojega rednega 
dela oziroma zaposlitve. Danes se 
ustvarjalnost ljudi v večini primerov 
imenuje »hobi«. Tako posamezniki s 
prirojenimi talenti  ali pridobljenimi 
spretnostmi ustvarjajo posamezne 
ali skupine predmetov – izdelkov, po 
katerih se ločijo od ostalih krajanov. 
K temu početju jih v večini ne vodi 

želja po zaslužku, temveč hotenje, da 
svoj dar pokažejo tudi drugim. S tem 
svoje spretnosti  peljejo v nove izzive, 
da naslednji izdelek postane še lepši, 
boljši ali zanimivejši. 
Vsak kraj se lahko ponaša z ljudmi, 
krajani, ki svojo ustvarjalnost delijo z 
drugimi in se po tem ti  posamezniki 
razlikujejo od večine prebivalstva. 
Zgornja in Spodnja Velka, Dražen Vrh, 
Trate ter ostali okoliški kraji niso nič 
drugačni. Med nami je verjetno cela 
vrsta »malih ali velikih umetnikov«, 
ki ustvarjajo, in vsak njihov izdelek 
je mogoče ocenjevati  in prepoznati  
kot nekaj posebnega, lahko tudi 
edinstvenega. V širši slovenski družbi 
sicer niso toliko znani, predvsem 
zaradi tega, ker opravljajo kakšen 
drug poklic ali imajo izobrazbo, ki ne 
dosega kriterijev umetnika, predvsem 
pa zaradi tega, ker je to njihov hobi. 
Zaradi njihove ustvarjalnosti  nastajajo 
predmeti , ki so si zelo različni in s tem 
zagotovo bogati jo prostor, v katerem 
živimo, in nas same. Te ustvarjalce 
vam želim na kratko predstaviti .

Andrej Tomažič, 
rojen 1933, Spodnja Velka 16, 
kmetovalec – upokojenec, 
poslikava kapele in riše stenske 
slike. 
Njegov talent je odkrila učiteljica 
Dragica v OŠ Jurovski Dol. Že kot otrok 
je slikal na papir. Po končani šoli se 
je posveti l slikopleskarstvu. Njegov 
vzornik je bil slikar Levičnik iz Žitenc, 
ki ga je navdušil nad poslikavo vzorcev 
s slikanjem na stene. Ob slikanju in 
pleskanju sob in hiš se je posveti l 
poslikavi kapel. Zagotovo jih je poslikal 
že več kot 50, največ na območju 
Slovenskih goric. Njegove slike sv. 
Florjana krasijo marsikateri gasilski 
dom. Z leti  je spoznal način slikanja 
fresk na omet. To je slikanje na dovolj 
debel svež omet iz starega žganega 
apna. Apneni omet namreč odvrača 
plesen. Nanj slika z barvami, ki jih 
meša z vodo. Prva freska je nastala v 

Vardi pri Lenartu. Prav tako ustvarja 
oljne slike, ki krasijo domove zdomcev 
po svetu, in slika tudi notranjosti  
cerkva. Na željo domačega župnika 
se je že pred leti  posveti l restavriranju 
nabožnih kipov, zlasti  razpel – križev 
ob cestah. Del njegovega talenta je 
še petje, ki ga je veselilo že od mladih 
nog. Svoj navdih je zapisal v šti ri svoje 
pesmi, kjer opisuje domači kraj. Kljub 
bolezni, ki ga je doletela pred leti , še 
vedno slika. Slika raznovrstne moti ve. 
Slik oziroma izdelkov je toliko, da si 
jih ni mogoče zapomniti , jih pa ob 
potovanju skozi domači kraj vse skozi 
opažamo in občudujemo.

Biserka in Jože 
Kramberger, 
rojena 1963 in 1962, Ploderšnica 16, 
vrtnarka in delavec, 
izdelujeta predmete iz slame in 
šibja.
Njuno zanimanje za predmete iz 
slame in šibja se je porajalo približno 
pred deseti mi leti , ko sta ob ogledu 
različnih razstav opazila podobne 
izdelke. Te sta doma pričela izdelovati  
še sama. Večine se loti ta, ker želita 
popestriti  videz okolice doma, 
predvsem skalnjaka, na katerega 
te predmete razstavita. Največ teh 
izdelkov nastane ob veliki noči, takrat 
so to predvsem razni zajčki iz slame; 
in božiču, ko izoblikujeta druge fi gure. 
Delo pričneta tako, da Jože najprej iz 
železa naredi potrebno konstrukcijo, 
na katero potem nanašata slamo. 

USTVARJALCI V NAŠEM KRAJU - 1. DEL 

U

Glasilo Občine Šentilj / letnik 17 / marec 2013 / 42



Obvestila

Slamo pritrdita s tanko žico. 
Nanašanje traja toliko časa, da izdelek 
– fi gura dobi želeno obliko. Najboljša 
slama je ti sta, ki je požeta ročno in je 
v snopih, saj se ta ne drobi. Primerno 
je tudi seno druge košnje – otava, 
saj so v njej bilke trav mehkejše. Iz 
slame in sena sta ustvarila zelo veliko 
različnih živali, kot so kamele, osli, 
jeleni, krava in ovce, seveda tudi like 
oseb in angelov. Vse te sta uporabila 
kot fi gure božičnih jaslic na razstavi v 
stavbi krajevne skupnosti . Predmeti  
dosegajo skoraj naravno velikost. 
Predmete iz šibja pleteta na podoben 
način, kot se pletejo košare, s to 
razliko, da šibe oblikujeta v like živali, 
kot so pav, race ter oblika starega 
kmečkega voza. Za pletenje so najbolj 
primerne šibe vrbe »panovca«, ker se 
dajo z lahkoto upogibati  in se pri tem 
ne lomijo. 
Zaradi poklicnega dela sta se odločila, 
da bosta oblikovala tudi različne 
vrste rastlin, kot so ciprese, pušpani, 
lanicere, brin in kotoneasteri. Te 
oblikujeta v različne like živali in 
oblike elementov. Gre za dolgotrajen 
postopek, ki traja celo do deset let, da 
dobi dokončno želeno obliko. 

Cecilija Maruša – Cilika, 
rojena 1938, Trate 47/b, bolničarka – 
upokojenka, 
izdeluje različne predmete iz ličja 
in kvačka raznovrstne predmete. 
V osnovni šoli na Velki se je pri učiteljici 
Angelci Ornik navdušila za izdelovanje 
izdelkov iz ličja. Sama tehnika in 
material sta jo tako navdušila, da je 
nadaljevala s tem delom. Prvi so bili 
copati . Verjetno zaradi tega, ker doma 
teh ni bilo. Otroške noge pa so bile 

večkrat, predvsem v zimskem času, 
premočene in premrzle. Čeprav je s 
temi tehnikami učiteljica seznanjala 
več otrok, je ostala sama, ki je z njimi 
nadaljevala. Sledile so različne košare, 
podstavki za na mizo, košare za kruh 
in različne lutke. Delo jo je znova in 
znova navduševalo, zato se z njim 
dolgočasi še danes. 
Koruzno ličje nabere že na njivi, 
kjer izbere ti ste, ki je kakovostnejše 
in primernejše za izdelavo. Potem 
posamezne liste raztrga na tanke 
trakove, jih namoči, da so mehkejši. 
Trakove splete v kite in te šiva v 
želeno obliko. Barva ličja je prav tako 
zelo pomembna pri njenih izdelkih. 
To določa po zrelosti  koruznih listov 
– bolj so zeleni, temnejša je barva, 
ko se posušijo. Svoje izdelke je 
podarila svojim prijateljem v Ceršak 
in Mursko Soboto. Spomni se, kako 
so se navdušili nad malimi copati  iz 
ličja, da bi jih morala narediti  čez 500, 
ker so jih želeli poslati  v Ameriko. 
Vendar zaradi zahtevnosti  dela in 
pomanjkanja časa tega ni zmogla, saj 
za en izdelek potrebuje do tri dni. 
Poleg izdelkov iz ličja izkoristi  vsako 
prosto minuto in takrat zelo pridno 
kvačka različne prti čke, velike in 
male, različnih oblik in barv. Izdeluje 
kvačkane rože, angelčke, vaze, otroške 
copatke ter raznolike slike z živalskimi 
moti vi. Ne manjka majhnih živali, kot 
so pudlji in zajčki. Izdelkov je toliko, da 
lahko sama pripravi veliko razstavo. 

Danica Dreier, 
rojena 1967, Spodnja Velka 42, 
gospodinja,
izdeluje drobne predmete iz testa. 
Budno spremlja vse, kar je možno 
izdelati  iz testa, zato si predmete, 
ki jih opazi, skuša zapomniti . 
Včasih katerega celo  kupi in se po 
prihodu domov toliko časa ukvarja 
z oblikovanjem, dokler izdelek ni 
podoben ali boljši, kot ga je pred 
tem občudovala. Pričela je izdelovati  
male – miniaturne žemljice. Pečene 
je odložila v košaro in opazila, da so 
preveč enolične, zato se je odločila, da 
izdela še nekaj novega, drugačnega. 
Kepo testa iz bele moke, ki je kvašeno 

in nekoliko bolj sladkano, prične 
oblikovati  v majhno kroglico, potem 
pa to valja med dlanmi in tako dobi 
zvitek. Tega je prvič zvila okrog prsta in 
pojavila se je oblika pti čka. Temu doda 
še oči iz klinčkov, repek nekoliko sti sne 
in razširi ter zareže, da je dobil obliko 
perja. Preden gre v peč, ga premaže 
z rumenjakom in posipa s sezamom. 
Izdeluje tudi razne pletenice iz treh 
ali šesti h trakov. Izpod njenih rok 
prihajajo celo mali polžki s hišico. 
Iz testa izdeluje tudi različne druge 
fi gure in like. Testo mora biti  tokrat 
nekoliko bolj slano in trdo zamešeno. 
Iz tega izdeluje različne vrste in oblike 
rož. Pogosto te šopke rož namesti  
na velikonočni beli kruh, preden ga 
speče. Lani je izdelala fi gurice celotnih 
jaslic z angeli in jih je razstavljala 
v krajevni hiši. Svoje izdelke skuša 
kombinirati  še z drugimi materiali in 
živili in tako služijo kot okras.

Franc Berlič, 
rojen 1958, Zgornje Gradišče 21, 
delavec – upokojenec,
izdeluje različne miniaturne 
izdelke iz lesa in slika. 
V prvih razredih osnovne šole 
je spoznal svoj dar pri likovnem 
ustvarjanju. Učitelj likovne vzgoje 
Folti n je odpeljal svoje učence na 
Kacjanov breg, od koder so risali 
cerkev in okoliške hiše Zgornje Velke. 
Risbo, ki jo je skiciral sam, je učitelj, 
danes priznani slikar, takoj prepoznal 
kot izdelek, ki je obetal veliko več 
kot pri njegovih vrstnikih. Zaradi 
tega jo je uporabil  kot izdelek, ki 
ga je sam dokončal. Sam je moral 
narisati  novo. Od risb, ki jih je slikal 
svojim sošolcem, je prešel v izdelavo 
obraznih mask, ki so jih izdelovali pri 
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tehničnem pouku. Svoje spretnosti  je 
nadgrajeval, tako da je danes poznan 
širši okolici kot ustvarjalec prekrasnih 
slik pokrajine, raznih starih hiš in 
domov ter dogajanja v podeželskem 
okolju. Podlaga njegovim slikam je 
lesonit, na katerega nanaša predvsem 
pastelne barve. 
Ne ostaja zgolj pri tej obliki izražanja, 
poznan je tudi po izdelavi lesenih slik, 
katere moti v izžge, kakor po raznolikih 
objekti h, ki jih izdela iz lesa. Izdeluje 
razne miniaturne lesne predmete, kot 
so hišice, vodnjaki, lovske preže, mlini 
na veter, štorklje, leseni petelini. Vse je 
odvisno od časa, saj veliko tega porabi 
za snemanje dogodkov, raznovrstnih 
prireditev v kraju in izven njega, kakor 
osebnih praznovanj, kar zabeleži na 
trak kamere ali fotoaparata. 

Ivanka Hedl, 
rojena 1920, Zgornja Velka 90, 
kuhinjska pomočnica – upokojenka, 
izdeluje gobeline in prti čke. 
V osnovni šoli Jarenina jo je za to 
vrsto izražanja navdušila učiteljica 
Lina Čonč. Tako si je pričela nabavljati  
blago za gobeline. Najraje se posveča 
Vilerjevim sistemom gobelinov. 
Gre za gobelin, na katerega si sam 
narišeš posamezni moti v ter pričneš 
s šivanjem. Uporablja tudi način, ko 
križce šiva na blago. Na posamezno 
blago gobelina si izriše različne 
moti ve. Najljubši so ji moti vi rož in 
lovske slike. Ti nato krasijo zavese, 
tapiserije, predvsem prti čke. Njeni 
prti čki krasijo oltar farne cerkve Marije 
Snežne in stene ambulante v Sladkem 
Vrhu, Šenti lju in Lenartu. Največ jih je 
podarila svojim otrokom, prijateljicam 
in znancem. Veliko svojih izdelkov 
je prikazala na razstavah v kraju in 
izven njega. Kljub svojim letom še 

vedno šiva in pove, da je tokrat nastal 
eden izmed njenih najlepših, prti ček 
z moti vom pti čk na vejah. Največji 
njen dosežek je tapiserija, ki sega čez 
celotno steno sobe. Tudi v času obiska 
je marljivo vezla nov izdelek. 

Ivanka Lah, 
rojena 1931, Zgornja Velka 92/d, 
učiteljica – upokojenka, 
plete, kvačka, veze in izdeluje 
tapiserije. 
V drugem razredu je kot izseljenka 
v srbskem mestu Čačak pričela s 
pletenjem. Takrat si je zaradi nuje 
spletla jopico. Glede na tamkajšnje 
običaje jo je to delo navduševalo, tako 
da se mu je v veliki meri posvečala. V 
leti h, ko je na Zgornji Velki poučevala 
ročno-delovni krožek, je zelo veliko 
časa posvečala izdelavi tapiserij. 
To ji je dalo povod, da je kasneje 
ustanovila in vodila ročno-delovni 
krožek starejših občank pri društvu 
upokojencev. Kljub obilici drugega 
dela in zadolžitev je organizirala 
številne razstave. Spominja se prve, 
ki je bila v gasilskem domu na Zgornji 
Velki. Pripravile so jo Ivanka Hedl, 
Marija Kurečič ter sama, in sicer leta 
1990. Od takrat so se razstave njenih 
in drugih izdelkov vrsti le skoraj vsako 
leto. 
Sama je do nedavnega, dokler ji je 
zdravje dopuščalo, največ pozornosti  
ponovno posvečala izdelavi tapiserij. 
Predvsem je uporabljala moti ve iz 
narave in ti hožitja, čeprav je z njimi 
izredno veliko dela. Drugo navdušenje 
je bilo šivanje gobelinov z različnimi 
moti vi in različnih velikosti . Spletla je 
večje število čipk. Spominja se dni, 

ko so k njej prihajale sokrajanke in 
izražale željo, da nauči tudi njih. Še 
posebej so ostali v spominu dnevi, ko 
je ugotovila, da so znanje osvojile. 

Jože Flisar, 
rojen 1941, Svečane 12, delavec – 
upokojenec, 
izdeluje slamnate košare. 
Košare so namenjene prenosu in 
shrambi različnih živil, vendar danes 
služijo predvsem kot okras. Pred 
samim pričetkom izdelave je potrebno 
najti  pravilno žito. S tem je iz leta v 
leto vse več problemov, saj je za to 
najprimernejša rž, ki jo sejejo vse 
manj. Odlikuje se po tem, da so bilke 
visoke in je zato slama najboljša, saj 
je toliko manj dodatnega prepletanja. 
Ostala žita se veliko bolj lomijo. Tako se 
nemalokrat zgodi, ko se mora odpeljati  
v Prekmurje, kjer še najde ustrezno 
slamo. Žitna stebla je potrebno ročno 
požeti  in pravilno posušiti . Pred 
pletenjem stebla primerno očisti , 
za kar uporablja posebne grablje 
»škoplje«. Potem izbere stebla in le-
te sti sne skozi pripravljen obroček, 
ki določa debelino košare. Tako 
pripravljena stebla prične zvijati  v 
kolobarju iz sredine dna navzven. 
Vse skupaj povezuje s plasti čnimi 
barvnimi trakovi. Izdelek nato oblikuje 
v različne košare, čebelje panje, 
vaze in okrasne manjše košarice. Za 
izdelavo posameznega predmeta 
potrebuje okrog tri dni, kar je odvisno 
od velikosti  le-tega. 
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Jože Rotvein, 
rojen 1942, Žitence 13, delavec – 
upokojenec, 
plete košare. 
Večkrat je opazoval soseda, kako 
je pletel različne košare. Ko le-ta 
zaradi starosti  temu ni bil več kos, 
se je dela loti l sam. Izdelal je prvo 
košaro – »korpo«. Z rezultatom je bil 
zadovoljen, zato je s tem nadaljeval in 
postajal vse hitrejši in boljši. Naredil 
je tudi razne koše in košare z enim 
ročajem – »cene«. 
Dobre šibe, primerne za pletenje 
košar, se težko najdejo, zato si 
»panovec« (vrsta vrbe) posadi sam. 
Po približno dveh do treh leti h zraste 
grm, v katerem že najde primerne 
šibe. Te šibe izreže in očisti . Za eno 
košaro potrebuje 7–8 različnih vrst šib. 
Te se razlikujejo po dolžini in debelini 
stebla. Vsak del košare zahteva svoje, 
in sicer so to dno, spodnji, srednji in 
zgornji rob, šibe za nastavek stene in 
sama stena košare ter ročaji. 33 šib 
porabi za pletenje zgornjega roba 
košare. Debelejše veje nareže na tri 
dele, za kar poleg noža uporablja 
posebni pripomoček. Prav tako ima 
za čiščenje viter posebno orodje, ki 
mu pravi »hoblič«. S tem vitre naredi 
primerno debele in gladke, da se 
dajo upogniti . Pletenje začne z dnom 
in nato vse do končnega izdelka, ki 
ga dokonča z ročaji. Delo opravlja le 
pozimi, saj je takrat toliko več časa 
in šibe so takrat najbolj primerne za 
pletenje. Izdelava košare traja vsaj en 
dan. 
Zanimanje za pletene košare vse bolj 
upada, saj so na voljo drugi materiali. 
Vse manj je tudi pridelkov, ki se jih 
prenaša ali skladišči v teh košarah. 

Katarina Perko,
rojena 1956, Spodnja Velka 111, 
gospodinja, 
izdeluje sveče in šopke iz voska ter 
različne vrste peciva. 
Ob izletu s kmečkimi ženami v kraj 
Trebnik je opazila posebej oblikovane 
sveče, zvite iz satovja. Porodila se ji je 
ideja, da bi lahko izdelala sveče, ki so 
drugačne in nekaj posebnega.
Izdelovati  je pričela sveče iz satja – 
čebelarskega voska, in sicer tako, da je 
na satovje pritrdila ročno izoblikovane 
tri vrtnice, na drugega spet več vrtnic 
z oblikovanim sadjem. Čebelji vosek 
tako dolgo gnete, da ta postane 
mehak, potem ga izoblikuje v želeno 
obliko. Izdeluje še posebne sveče, 
ki jih podarja predvsem ob rojstnih 
dnevih. Na sebi imajo moti v grozdja. 
Zaradi zanimivosti  in izvirnosti  izdelka 
je ta požel zanimanje tudi za goste 
iz Kalifornije, Španije, Nemčije. 
Predvsem se zanje kaže zanimanje, 
saj je primerno za poslovno darilo. 
Sveča z vrtnico je v posebej oblikovani 
in dekorati vni škatlici ter zaradi tega 
najpogostejše darilo. 
Njene izdelke tvori tudi raznovrstno 
pecivo v obliki sadja, kot so češnje, 
breskve, hruške in  ježki. Z veseljem 
naredi še šopek iz suhega cvetja, ki ga 
sama nabere in pripravi. 

Leopold Kolerič, 
rojen 1935, Zgornja Velka 82/b, 
papirni tehnik – upokojenec,
izdeluje lesene krožnike in številne 
druge predmete iz lesa.
Že v rani mladosti  ga je veselilo 
izdelovanje raznih predmetov iz lesa, 
ki ga je z leti  vse bolj navduševalo. 
Ob izdelavi posameznih stvaritev je 
opažal, da mu manjka posamezno 
orodje, s katerim bi si delo olajšal. Zato 
se je odločil, da izdela še tega. Tako je 
izdelal svojo stružnico in skobeljnik. S 
tem je delo postalo lažje, vendar tudi 
številnejše. Nastajali so leseni krožniki 
različnih velikosti , plošče za rezanje 
mesa, leseni struženi elementi  za 
ograje, stojala za rože, »pručke« in 
klopi, ter tudi veliko bolj zahtevni 
izdelki, kot so mize, stoli, svečniki in 
drugi.

 

Se nadaljuje ...
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Mario Čižić,
24-letni študent menedžmenta 
marketi nga na Ekonomsko poslovni 
fakulteti  v Mariboru, sam zase pravi, 
da živi vsak dan, kot da je zadnji. In če 
vam razkrijemo, s čim vse se ukvarja, 
mu boste hitro verjeli. Čeprav je 
formalno bodoči magister ekonomije, 
je to le majhen del vsega, s čimer se 
ukvarja. V prostem času je namreč 
predan stvarem, ki ga vsakodnevno 
osrečujejo in velik del tega je glasba.
Že iz preteklosti  ga ljudje iz njegovega 
domačega okolja poznajo po 
glasbenem udejstvovanju. »Sem 
pianist, DJ, glasbeni producent, 
skladatelj in ljubiteljsko tudi pevec, 
res bi se lahko reklo, da me glasba 
zaznamuje,« je Mario na kratko 
opisal vse svoje dejavnosti , ki mu 
zapolnijo skoraj vse ure, ki jih ne 
preživi v predavalnicah ali v casinoju 
Mond, kjer opravlja študentsko delo. 
Kljub temu, da je obveznosti  veliko, 
jih z veliko volje in poziti vne energije 
uspešno usklajuje. »Imam to srečo, 
da je delo v casinoju zelo prilagodljivo 
in lahko glede na obveznosti  na faksu 
prilagajam svoj urnik,« pravi. No, 
luknje, ki nastanejo vmes pa, kot 
pričakovano, zapolni z ustvarjanjem 
glasbe. 
»Ko sem še obiskoval osnovno šolo 
na Sladkem Vrhu, sem bil zelo akti ven 
na glasbenem področju, kasneje so 
šolske obveznosti  na gimnaziji in faksu 
postavile glasbo nekoliko na stranski 
ti r, sedaj pa se vračam v glasbeni svet. 
V preteklih leti h sem veliko ustvarjal, 
predvsem pa investi ral vse prihodke v 
svoj studio,« je še povedal Mario.
Studio, ki mu, kot pravi, predstavlja 
strast in idealno okolje za ustvarjanje, 
je novo domovanje sveže nastale 
glasbeno produkcijske skupine Sweet 
Peak. »Ime naše skupine Sweet Peak 
je v bistvu angleški prevod kraja, 
kjer ustvarjamo glasbo (Sladki Vrh),« 
je razložil. Mario je k sodelovanju 

povabil Dina Zorca in Tilna Majeriča, 
v skupini pa imajo vsi trije razdeljeno 
delo, Mario je zadolžen za glasbo in 
snemanja, Dino je aranžer, Tilen pa 
piše tekste. »Zaenkrat v mojem studiu 
ustvarja le naša skupina, vsekakor 
pa obstaja tudi želja po produciranju 
glasbe za druge izvajalce. »Moje 
sanje sicer so, da hobi postane tudi 
moj poklic, in upam, da mi bo to 
nekoč uspelo. Mislim pa, da smo na 
dobri poti , saj ko ti  glasba predstavlja 
veselje in strast, je lahko iskrena in 
pristna, kar pa poslušalci navsezadnje 
tudi slišijo in občuti jo.«
»Sweet Peak smo v dobri polovici 
leta obstoja naredili tri avtorske 
skladbe, dve v sodelovanju z Majo 
Založnik in eno z Almo Merklin. Za 
skladbo »Le Croissant« smo posneli 
tudi videospot, za katerega je 
poskrbela celjska produkcija Fame & 
Flame. Videospot je po dobrih dveh 
mesecih zabeležil več kot 100.000 
ogledov, kar je ogromno za novo 

nastale skupine, kot smo mi. Prav tako 
smo prisotni na radijskih postajah, 
pa tudi na koncertnih odrih širom 
po Sloveniji. Trenutno smo v fazi 
promocije našega aktualnega singla z 
X-faktorko Almo Merklin, za letošnje 
poletje pa pripravljamo nov koncertni 
program plesne glasbe, katerega bi 
radi predstavili tudi preko slovenskih 
meja,« je dodal Mario. Sicer pa lahko 
tekoče dogajanje skupine Sweet Peak 
spremljate na njihovem Facebook, 
Youtube in Soundcloud profi lu.  

Marinka Mustačević

MARIO ČIŽIĆ – GLASBA ME ZAZNAMUJE
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KLJUB VSESPLOŠNI KRIZI SE ČEBELARJI NE DAMO!

zšel je Zbornik občine Šenti lj 
skozi čas, kjer je prispevek 

Dominika Škofa o čebelarski družini 
Velka-Sladki Vrh (str.310,311; 2013).

V njem je avtor jedrnato v kronološkem 
zaporedju opisal glavne dogodke in 
navedel akterje, ki so zaznamovali 
delovanje in razvoj ČD Velka-Sladki 
Vrh od njene ustanovitve do danes.

Vsebina članka nam približa ideje, 
pogum in vztrajnost ljudi, ki so se 
združili v to prostovoljno organizacijo. 
Imeli so jasne cilje, kolekti vne 
interese in eno skupno pot. Seveda 
so bile na tej poti  tudi ovire, ki pa 
so jih morali odločno preskočiti , da 
so lahko prišli do majhnih in velikih 
zmag. Že res, da jih je družila velika 
ljubezen do čebel in narave, a to bi 
bilo zagotovo premalo, če med njimi 
ne bi bilo zaupanja, nesebične pomoči 
in medsebojnega spoštovanja. Zato 
jim je uspelo obdržati  čebele in s 
tem poskrbeti  za ohranitev številnih 
rastlinskih vrst, dobiti  številne bitke v 
vojni z nevarnimi čebeljimi boleznimi, 
prenašati  svoje znanje in izkušnje na 
mlajše in osveščati  ožje in širše okolje 
o čebelarski dejavnosti .

V zadnjem času se je čebelarski 
družini pridružilo kar nekaj mlajših 
čebelarjev začetnikov. Z rešpektom 
smo spremljali delo družine in njeno 
vodstvo. Ker pa je vsesplošna kriza 
udarila tudi sem, so se trdni temelji 
malce zamajali. Priznati  moramo, 
da smo vzorce razpadanja slovenske 
vlade, ki se nam pravkar odvija 
pred očmi, mi doživeli v naši družini 
že kakšno leto prej. Piše se, da so 
za razpad vlade RS Slovenije med 
drugim krive vrednote, ki niso vredne 
počenega groša.

Člani naše družine pa so še zmeraj 
zvesti  starim vrednotam kot so: 
poštenje, ljubezen, sprava, učenje 
in delo. Le te to ponosno družino 

ohranjajo pri življenju in zato se nam 
tudi ni zgodilo nič dramati čnega. Na 
prvem čebelarskem zboru, januarja 
letos, smo ustoličili novo predsednico 
Barbaro Okrogelnik, pred letom 
dni novo pečena tajnica Sonja 
Nekrep je zdaj že staro pečena, tudi 
zvestega blagajnika Albina Štribla 
nismo zamenjali, imenovali pa smo 
pomočnika predsednice Zdenka Poliča 
in nekatere nove člane upravnega 
odbora.

Bivšemu predsedniku Alojzu Miklavcu, 
ki je vodil ČD Velka-Sladki Vrh od 
leta 2006 do 2013, se člani iskreno 
zahvaljujemo za njegov velik prispevek 

k napredku, prepoznavnosti  in obstoju 
družine. In vsi bivši predsedniki, 
tajniki, blagajniki in člani UO ČD Velka-
Sladki Vrh ne mislite si, da ste se nas 
sedaj rešili. Nasprotno: že vas iščemo 
in prosimo za vaše modre nasvete in 
bogate organizacijske sposobnosti  
za izvedbo tega in onega. Sedaj ste 
postali naši »strici iz ozadja!« ….

Naj zaključim prispevek z mislijo: po 
vzoru naših dolgoletnih članov, bomo 
mlajši skupaj z njimi pomagali vleči ta 
voz dalje!....

Naj medi!
Sonja Nekrep

I

Glasilo Občine Šentilj / letnik 17 / marec 2013 / 47



NOVOST – MINI 
PEKARNA SREDI 
ŠENTILJA

 Šenti lju imamo zanimivo pridobitev, saj 
je bila pred kratkim otvoritev nove mini 
pekarne Pod hribom. Ob mojem obisku 

mi je prijazno osebje za bralce našega glasila 
podalo naslednje sporočilo:
»Prepričani smo, da ste nas krajani Šenti lja v 
tem času že spoznali, če ne, pa vam sporočamo 
tole: ‘Mini pekarna’ se nahaja v objektu ob 
buti ku Angelca, bifeju Bloo Moon in prodajalni 
Kmeti jske zadruge Šenti lj. V naši pekarni 
ponujamo mnogo okusnih pekovskih izdelkov. 
Ponujamo vse vrste svežega kruha, slaščic, 
bureka, pice in tudi kebab. Pice lahko naročite 
in jih odnesete domov. Na fotografi ji je zajeta 
celotna paleta naše ponudbe. Novost naše 
ponudbe je tudi kruh, ki smo ga imenovali po 
kraju Šenti lj in se imenuje Šenti ljčan.«
Istočasno so »pekarnarji« iz nove mini pekarne 
zaželeli vsem občanom in bralcem občine Šenti lj 
vesele velikonočne praznike.

Hilda Romič

PROJEKT »MIKRO TURISTIČNE DESTINACIJE 
PODEŽELJA – MIKROTUR« 

uristi , ki obiščejo Podravje, predvsem Maribor, v povprečju v štajerski prestolnici ostanejo dva dni. Bi jih lahko 
obdržali še kak dan dlje? Morda s prijaznim povabilom na podeželje? 
Naravne in kulturne danosti  ter tradicija območja na območju TOTI LAS (območje občin Šenti lj, Pesnica, 

Kungota, Duplek in podeželski del občine Maribor) kažejo potencial, ki ga želimo v obliki novega turisti čnega 
produkta vključiti  v celovito ponudbo podeželja v okviru nastajajoče turisti čne desti nacije. 
Skupaj z občinami, ponudniki, turisti čnimi in kulturnimi društvi ter vsemi ostalimi zainteresiranimi smo oblikovali 
pilotne turisti čne programe posamezne občine območja TOTI LAS. Na ta način je bil oblikovan turisti čni program za 
mikrodesti nacijo Zg. Velka, ki povezuje predvsem kulturno dediščino. 
Zgornja Velka, osrednja desti nacija enodnevnega izleta s poudarkom na kulturi in kulturni dediščini, je s svojimi 
nekaj več kot 400 metri nadmorske višine najvišje ležeči kraj vinorodnih Slovenskih goric. Še bolj je vas znana kot 
romarski cilj, kjer so že pred leti  zgradili mogočno cerkev, posvečeno Mariji Snežni. Resda jo je cesar Jožef II. dal v 
svoji reformni vnemi proti  koncu 18. stoletja porušiti , a so domačini že nekaj let kasneje (1791) zgradili novo, še 
večjo cerkev. Zgornja Velka je ena sama čudovita razgledna točka, kjer se očesu na vse strani ponujajo štajerske 
krajinske znamenitosti . Pobližje se boste lahko spoznali z umetniško zapuščino tam rojenega Gabrijela Kolbiča, 
enega najpomembnejših slovenskih kiparjev 20. stoletja. Gosti telji bodo poskrbeli tudi za predstavitev krajevne 
etno kulture, vključno z ljudskimi plesi in običaji. Nadaljevanje etnografske zgodbe tega, že skoraj osrednjega dela 
Slovenskih goric, nedaleč od reke Mure, se bo zgodilo v Methansovi hiši. Pohajkovanje z avtom, avtobusom ali 
morda s kolesom po tem gričevnatem labirintu bo v vašem spominu ostalo zapisano kot prijetno doživetje.
V okrepčevalnici Snežinka na Zg. Velki bo info točka, ki bo pričela delovati  predvidoma aprila. V info točki boste 
iz računalnika lahko sneli vse podatke o vseh peti h mikrodesti nacijah, ki smo jih v okviru projekta MIKROTOUR 
oblikovali, saj je Mikrodesti nacija Zg. Velka, opisana v prejšnjem odstavku, le eden izmed peti h oblikovanih turisti čnih 
programov. Na voljo bodo tudi zloženke, kjer bodo podrobno opisani vsi programi in kontakti .
Vabljeni!

Obvestila

V
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UTRINEK 
DOGAJANJ V 
DESUS-U

marca 2013 se je v Ljubljani vršil 
9. Kongres DeSUS-a, sprejeta je 
bila RESULUCIJA, da DeSUS ostaja 

na usmeritvah in opredelitvah programa, 
sprejetega že na 8. Kongresu na Bledu.
Ponovno se zavezujemo, da DeSUS ostaja 
državotvorna in odgovorna stranka, ki 
se bo zavzemala za socialno šibke in še 
posebej za pravice upokojencev. Ne 
pristajamo pa na delitve slovenskega 
naroda na leve in desne.
Smo stranka, zavezana načelom socialne in pravne države, v kateri morajo vladati  poštenje, pravičnost, solidarnost in 
medgeneracijsko sodelovanje. Na Kongresu je bil ponovno izvoljen dosedanji predsednik Karel Erjavec.
Poleg vseh akti vnosti  stranke Občinska organizacija DeSUS Šenti lj izvaja še svoja tedenska srečanja, ob posebnih 
priložnosti h pa še srečanja s posebno vsebino, tako smo 7. marca 2013 organizirali tradicionalni sprejem članic ob 
prazniku »DNEVA ŽENA« v prostori za družbene dejavnosti  – gasilskem domu na Sladkem Vrhu. Zahvalili smo se jim za 
njihovo sodelovanje, izročili nageljček ter jih pogosti li in tako smo se skupaj poveselili.
Vsem materam v občini Šenti lj pa želimo najlepše želje ob »MATERINSKEM DNEVU«.
Česti tke tudi občini Šenti lj v okviru občinskega praznika in hvala za sodelovanje.

Predsednik, DeSUS Šenti lj, Franc Polanec

Obvestila

ZAHVALA
Ob tragični in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža in očeta

KVAS SAMOTA 
iz Zg. Velke 127

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani, 
nas tolažili in nam materialno pomagali. Zahvaljujemo se tudi Tadejevim in Kristi ninim prijateljem za pomoč. 

Posebej se zahvaljujemo sorodniku Alojzu Omanu in njegovi ženi Marjanci ter družini Ošlovnik za nesebično pomoč 
v teh težkih trenutkih. Hvala gospodoma župnikoma Francu Časlu in Milanu Kvasu za opravljen obred ter govorniku 

Mirku Jagru za poslovilne besede. Iskrena hvala moji mami Mileni Oman za podporo in pomoč.
V globoki žalosti  žena Metka s Kristi no in Tadejem

“Naša osnovna potreba v življenju je   imeti  nekoga, ki nam bo pomagal doseči ti sto, česar  
smo zmožni” (Emerson)

ČAS JE ZA SPREMEMBO- SKUPAJ DO OSEBNE 
ODLIČNOSTI

Vabimo Vas na brezplačna predavanja, ki bodo v Šenti lju, enkrat mesečno 
(po dogovoru,glede na število prijavljenih udeležencev).

Teme predavanj: zdrav življenjski slog, z gibanjem do zdravja, gibalna akti vnost: nordijska hoja, 
individualna vadba in vadba v malih skupinah, zdravo staranje, prehransko svetovanje, kako 

shujšati  in vzdrževati  telesno težo, opusti tev kajenja-ti hi ubijalec
STRES: tehnike za obvladovanje stresa, medgeneracijsko sožitjE ... , 

Predavanja in predstavitve nordijske hoje, bo izvajala svetovalka za promocijo zdravja in  
INWA inštruktorica za nordijsko hojo, z mednarodnim certi fi katom »INWA Nordic  Walking 

Instructor«,

pred. Nataša Vidnar, dipl.m.s., univ.dipl.org.
Prijave in informacije: 040 541681, vidnar@amis.net, Pohiti te s prijavami, število mest v 

skupini omejeno!
Predavanja so brezplačna!

1.
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V ponudbi imamo tudi CIPRESE THUJA SMARAGD različne velikosti   po zelo ugodnih cenah:  
višina  
do 30 cm ...   2,00 €
od 80 cm - 100 cm ... 3,00 €
od 100cm - 120 cm ... 3,50 €

VRTNARSTVO BISERKA KRAMBERGER Plodršnica 16. Zg. VELKA

Na vrtnariji lahko izbirate med različnimi 
cvetočimi lončnicami 
• CIKLAME
• PRIMOLE 
• REPICE (Obconika)
• MARJETICE (Bellis)
• MAČEHE (viola )
• RANUNKOLE
• NAGELJČKI
• CINERARIJA ...
                          

Za poletje smo vam pripravili veliko izbiro  
balkonskih rož: 
• PELARGONIJE 
• SURFINIJE   
• MILIJON ZVONČEK
• FUKSIJE  
• RAZLIČNE  STRUKTURNE RASTLINE   

• ENOLETNICE
• POKROVNE TRAJNICE ...

Da bi se lažje odločili kako naj izgledajo naši balkoni in okna, 
kakšne kombinacije nasadov so v modi v tem letu, smo za 
strokovne nasvete in svetovanje povabili MIŠO PUŠENJAK  

strokovnjakinjo na tem področju.    
16. aprila 2013 ob 10. uri vabljeni vsi ki vas to zanima!

Oglasno sporočilo
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Za poletje smo vam pripravili veliko izbiro  
balkonskih rož: 
• PELARGONIJE 
• SURFINIJE   
• MILIJON ZVONČEK
• FUKSIJE  
• RAZLIČNE  STRUKTURNE RASTLINE   

• ENOLETNICE
• POKROVNE TRAJNICE ...

NAGRADNA KRIŽANKA

www.trgovinejager.com SLOVENSKO 
DRUŽINSKO 
TRGOVSKO 

PODJETJE
ŽE 24 LET

ODSLEJ!
Otvoritev trgovine bo v 
četrtek, 28.3.2013 ob 1100h

Šentilj v Slovenskih goricah

MARKET JAGER 
ŠENTILJ

VABLJENI 
V PRENOVLJEN 
MARKET ŠENTILJ!

NUDIMO VAM:
   Živila
   Sveže meso - mesnicaAkcija ob odprtju:

SVEŽE PEČENE ŽEMLJE
55 g

ALPSKO MLEKO
3,5% m.m.

1L

SVEŽE SVINJSKO 
PLEČE

1 kg

SVEŽI PURANJI FILE
1 kg

0,16 0,79 3,29 4,49
Akcija velja samo za p.e. Šentilj, in ne velja za ostale trgovine Jager.

Akcija traja do 6.4.2013.



REŠITEV KRIŽANKE V PREJŠNJI ŠTEVILKI:  KOKTA, SKOK, OKORN, TARA, NOTA, DAMIR, TROMBA, GOT, REN, ALTANA, DAN, OLTAR, SAMOSTOJNOST, 
LOMNINE, ŠT, IE, TŽ,  IDI, ETI, GIANNI, SK, SKRIL, OSP, OSAMA, STARR, START, SARMA, DAKA, KRČAN, KOALA, ERAN, AA, MOHER, ELITA, POSET, 
SKET, FV, ZLOST, KOC, ODMOR, OAK, IZPADEK, RIBA, BULA, ISPA, ADAMIT, EROTOMAN, PREMIJA, KAPILARA, MOŽAKAR

Tri knjižne nagrade razpisujemo tudi tokrat. Rešitev tokratne križanke pošljite na naslov uredništva z označbo »rešitev križanke«, 
do 15. 6. 2013. Izžrebani dobitniki knjižnih nagrad za pravilno rešeno križanko so:
MARIJA TOPLAK, KANIŽA 14C 2214 ŠENTILJ
FERK STANISLAV, CIRKNICA 11, 2214 ŠENTILJ IN
IRIS ŠMIGOC, JURJEVSKI DOL 11, 2222 JAKOBSKI DOL

Nagradna križanka


