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tov, uresničevanja kon-
kretnih ciljev. Strategi-
ja sama bi pravzaprav 
morala dati konkretne 
ideje, kako iziti iz te kri-
ze, moram pa reči, da v 
strategiji predvsem po-
grešamo vlogo lokalnih 
skupnosti. Bojim se, da 
stvari gredo še naprej v 
smer centralizacije, brez 
zavedanja tega, da se 
pravzaprav vsi izvedbe-
ni projekti oziroma iz-
vajanje odvija na lokalni 
ravni. Nobenega projek-
ta ni možno izpeljati, ne 
da bi bilo vanj vključeno lokalno okolje, tudi 
največjih ne. Ne nazadnje, če ne drugo, gre za 
umeščanje v prostor. Ne nazadnje je to spo-
znanje v zadnjem času močno prisotno tudi 
na evropskem nivoju. Tam se veliko govori o 
tem tako imenovanem večnivojskem upra-
vljanju, kar pomeni, da naj bi bili vključeni 

vsi nivoji, ker je le to način, kako narediti ko-
rak oziroma premik naprej.«

Tone Peršak, župan občine Trzin: »Zdi se 
mi, da se v teh izhodiščih pojavlja isti pro-
blem, kot se pri nas vedno pojavlja v strate-
gijah. Tu so predlogi različnih resorjev, in ko  
jih podrobno beremo, vidimo, da so si med 
seboj v nasprotju. Ta strategija nima nekega 

jasnega in enotnega cilja oziroma koncepta, 
kam Slovenija pravzaprav želi priti.«

Generalna sekretarka SOS Jasmina Vid-
mar o kodeksu etike funkcionarjev na lo-
kalni ravni: »SOS bo občinam članicam 
predlagala, da v naslednjih nekaj tednih v 
občinskih svetih sprejmejo in podpišejo ko-

dekse etike delovanja 
lokalnih funkcionarjev. 
Ideja kodeksa je, da se v 
lokalni politiki na neki 
način etično in moral-
no zavežejo k etičnemu 
ravnanju. V bistvu jih 
v to tako usmerja za-
konodaja, pa vendar je 
to še neka moralna za-
veza, da bodo tako tudi 
ravnali.«

Posebna skupina v 
predsedstvu SOS je 
prekinila s pripravo 
osnutka dokumenta, ki 
bi omogočal odpoklic 

županov in občinskih svetnikov. Po vložitvi 
zakonskih predlogov s podobno vsebino v 
državnozborsko proceduro se bodo namreč 
aktivno vključili v razpravo o njih.

Pred sejo predsedstva SOS je potekal še 
sestanek sekcije mestnih občin, ki deluje v 
okviru Skupnosti občin Slovenije.

E. P.

Številni brezposelni delavci, ki se jim je na 
zavodu za zaposlovanje že iztekla pravica 
do denarnega nadomestila za čas brezpo-

selnosti in si pokojninsko zavarovanje plaču-
jejo sami, so v teh dneh obupani in razočarani. 
Zaradi uveljavitve novega zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju se je namreč 
s 1. januarjem 2013 prispevek za prostovoljno 
vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje 
dvignil za 220 odstotkov. Do novega leta so 
brezposelni, ki ne prejemajo denarnega nado-
mestila, za to, da so bili pokojninsko zavaro-
vani, plačevali 57,88 evra mesečno, po novem 
letu pa morajo plačati mesečno 185,80 evra. 
Mnogi toliko sredstev preprosto nimajo, zato 
že razmišljajo, da bi prispevek za pokojninsko 
zavarovanje nehali plačevati. To lahko odloži 
njihovo upokojitev (marsikdo bi moral v tem 
primeru brez dohodkov čakati, da bo dopolnil 
65 let starosti) in zniža višino njihove bodo-
če pokojnine. Skratka, tistim, ki bi bili zaradi 
pomanjkanja sredstev prisiljeni izstopiti iz po-
kojninskega zavarovanja, bi se odmaknil da-
tum upokojitve, hkrati pa bi se jim zmanjšala 
socialna varnost na starost. 

Z uveljavitvijo novega zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju so katego-
rije zavarovancev, ki se lahko prostovoljno 
vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, naslednje: osebe s stalnim bivali-
ščem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 
let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obve-
zno vključitev v zavarovanje po tem zakonu; 
državljani Republike Slovenije, ki so v delov-
nem razmerju v tujini, če so bili neposredno 
pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju 
Republike Slovenije ali so imeli pred odho-
dom v tujino stalno prebivališče na ozemlju 
Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno 
zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali 
so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne mo-
rejo uživati zunaj te države; osebe v delovnem 
razmerju s krajšim delovnim časom, vendar le 
za razliko do polnega delovnega časa; uživalci 
družinske oziroma vdovske pokojnine s stal-
nim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter 
prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve 
pravice do pokojnine iz obveznega zavarova-
nja; prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki 
za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov 
kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine. 

Zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, lahko odjavo iz zavarovanja vložijo pri 
pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, pri čemer pa je datum odjave 
iz zavarovanja, v skladu s predpisi s področja 
matične evidence zavarovancev, dan, ko se za-
varovanec zglasi pri prijavno odjavni službi.
Bodo poslanci za postopen dvig 
prispevkov?

Zaradi tako drastičnega povišanja prispev-
kov se je na vlado vsul plaz kritik. Sindikati 
(ZSSS) pa so ministru za delo, družino in so-
cialne zadeve Andreju Vizjaku poslali pobudo 
za to, da bi z novelo zakona po hitrem postop-
ku podaljšali prehodno obdobje za dvig pri-
spevka za prostovoljno vključitev v obvezno 
pokojninsko zavarovanje. Tako bi se prispevki 

postopno poviševali več let. Minister je pred-
stavnike sindikatov tudi osebno sprejel. Po 
srečanju so z ministrstva sporočili, da so se na 
sestanku dogovorili, da bo ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve pridobilo ustrezne 
podatke o številu in strukturi zavarovancev, ki 
so si doslej sami plačevali prispevek v višini 
57,88 evra na mesec. Dogovorili so se, da bo 
ministrstvo pripravilo možne rešitve, s kate-
rimi bi omilili učinek dviga prostovoljnega 
prispevka za najbolj ranljive skupine, kot so 
dolgotrajno brezposelni in starejši. Sindikali-
sti po pogovoru z ministrom pričakujejo, da 
bo državni zbor na njegov predlog že na za-
sedanju marca 2013 določil večletno preho-
dno obdobje za bolj postopen dvig prispevka 
starejših dolgotrajno brezposelnih oseb za 
prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko za-
varovanje. Zato zlasti starejšim brezposelnim, 
pa tudi drugim, svetujejo, naj iz pokojninske-
ga zavarovanja, če le gre, ne izstopijo, dokler 
tega problema in rešitve zanj ne bo obravnaval 
državni zbor.
Mnogo višji tudi prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje

To pa še ni vse. Vsem, ki si pokojninsko 
zavarovanje plačujejo sami, se je zaradi zvi-
šanja osnove za plačevanje tega prispevka po 
54. členu zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju za enak odstotek 
dvignila tudi osnova za plačilo prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato se je 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarova-
nje dvignil iz 14,17 evra na 45,48 evra. 

Osebe brez rednih dohodkov, med kate-
rimi je največ brezposelnih, so do decembra 
2012 za pokojninsko, invalidsko ter obvezno 
in dopolnilno zdravstveno zavarovanje skupaj 
plačale praviloma okoli 100 evrov (za obvezno 
pokojninsko zavarovanje 57,88 evra, za obve-
zno zdravstveno zavarovanje 14,17 evra in za 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje odvisno 
od zavarovalnice od 27,76 do 29,42 evra). Od 
januarja 2013 dalje pa bodo zaradi višje osno-
ve za odmero prispevkov plačevali za te tri 
vrste zavarovanj mesečno približno 260 evrov 
(za obvezno pokojninsko zavarovanje 185,80 
evra, za obvezno zdravstveno zavarovanje 
45,48 evra in za dopolnilno zdravstveno zava-
rovanje odvisno od zavarovalnice od 27,76 do 
29,42 evra). Gre za zelo velik dvig mesečnih 
obveznosti, ki jih mnogi brez rednih dohod-
kov ne bodo zmogli, saj znašajo prispevki za 
omenjena zavarovanja sedaj približno toliko 
kot socialna denarna pomoč za samsko ose-
bo. Kje pa so še vsi drugi stroški za stanovanje, 
vodo, elektriko ter hrano, ki se jim tudi osebe 
brez dohodkov ne morejo povsem izogniti?

Zaradi tega so sindikati (ZSSS) pisali tudi 
ministru za zdravje Tomažu Gantarju. Sindi-
kalisti mu predlagajo, naj po hitrem postopku 
predlaga tako spremembo 54. člena zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju, da bo osnovo za odmero prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje predstavljal 
osnovni znesek minimalnega dohodka v skla-
du z 8. členom zakona o socialno varstvenih 
prejemkih.

T. K.

Skupnost občin Slovenije (SOS) je najve-
čje reprezentativno združenje lokalnih 
skupnosti v Sloveniji, ki šteje 174 občin 

članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih 
skupnost skozi občine članice pokriva, je več 
kot 90 % vseh prebivalcev RS. Občine članice 
prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje 
in župani pa so vseh političnih prepričanj.

V Razstavno protokolarnem centru sv. 
Martina v občini Sveta Trojica je v sredo, 6. 2. 
2013, potekala seja predsedstva Skupnosti ob-

čin Slovenije. Gostitelj je bila domača občina 
Sveta Trojica. Člani predsedstva so v razpravi 
namenili največ pozornosti osnutku strategi-
je razvoja Slovenije, kodeksu etike funkcio-
narjev na lokalni ravni in investicijam občin 
v obnovljive vire in učinkovito rabo energije. 
O osrednjih temah so po seji povedali:

Predsednik SOS dr. Ivan Žagar: » Strategija 
je eden od dokumentov, ki jih Slovenija mora 
sprejeti za naslednje finančno obdobje. Je 
podlaga za pripravo bolj konkretnih projek-

V Grand Hotelu Primus na Ptuju so 
30. januarja 2013 partnerji Podra-
vsko-ptujsko-ormoške regionalne 

destinacijske organizacije slovesno odprli 
Center destinacije Ptuj, Jeruzalem Ormož, 
Slovenske gorice in Haloze, informacijsko-
prodajno mesto destinacije. Z odprtjem cen-

tra destinacije RDO in partnerji prispevajo 
pomemben korak k razvoju in prepoznavno-
sti destinacije v domačem in tujem okolju.

Odprtja so se udeležili številni partnerji 
in podporniki projekta. Direktor Direktora-
ta za turizem mag. Marjan Hribar se zaradi 
obveznosti sicer ni mogel udeležiti dogod-
ka, vendar je v svoji pisni izjavi zapisal, da 
je Podravsko-ptujsko-ormoška regionalna 
destinacijska organizacija do danes storila 
vse korake, ki so bili glavni cilji razpisa Mi-

nistrstva za gospodarstvo: povezati turistič-
no gospodarstvo, povezati lokalne skupnosti 
ter postopno uvajati vse funkcije skupnega 
razvoja turističnih produktov in skupnega 
nastopa na zahtevnem turističnem trgu. 

Direktorica ZRS Bistra Ptuj dr. Aleksandra 
Pivec je v svojem govoru poudarila, da se bo z 

odprtjem centra uspela 
vzpostaviti močnejša 
povezava med velikimi 
in manjšimi ponudni-
ki znotraj destinacije, 
gosti, ki bodo obiskali 
destinacijo, pa se bodo 
tako lahko na enem 
mestu seznanili z regi-
jo in njeno ponudbo. 
Izpostavila je tudi re-
zultate skupnega dela 
na projektu, ki sicer 
poteka od oktobra leta 
2010. V tem obdobju 
se je namreč vzpo-
stavilo odlično par-

tnerstvo med javnim, civilnim in zasebnim 
sektorjem, RDO je doma in v tujini pričela 
z gradnjo skupne destinacije skozi štiri ge-
ografske tržne znamke in številne turistič-
ne produkte. Med drugim se je odprlo tudi 
promocijsko mesto destinacije v ljubljan-
skem City Parku, oblikoval in natisnil se  
je skupni promocijski material, vzpostavi-
la pa se je tudi destinacijska spletna stran 
http://www.visitptuj.eu.

Iz sporočila za javnost E. P. 

Prispevki za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in zdravstveno 
zavarovanje za 220 odstotkov višji

Bodo prispevke poviševali postopno?

Predsedstvo SOS v Sveti Trojici

Ptuj: slovesno odprli center 
destinacije
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AKTUALNO IZ OBČIN

Člani občinskega sveta v občini Bene-
dikt so na seji konec januarja sprejeli 
Pravilnik o sofinanciranju humani-

tarnih in socialnih programov in projektov 
v občini Benedikt. Pravilnik določa upravi-
čence, postopek, pogoje, merila in kriterije 
za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih 
in socialnih programov v občini Benedikt, ki 
jih občina sofinancira iz svojega proračuna. 
Ob tem pa je treba reči, da pravilnik ne ure-
ja sofinanciranja humanitarnih in socialnih 
programov, ki jih občina sofinancira z nepo-
srednimi pogodbami, 
sklenjenimi na podlagi 
zakona (Rdeči križ in 
podobno).

Zakon o lokalni 
samoupravi določa 
naloge, ki jih občine 
opravljajo za zadovo-
ljevanje potreb svojih 
prebivalcev. Mednje 
sodi tudi pospeševa-
nje službe socialnega 
skrbstva za socialno 
ogrožene, invalide in 
ostarele ter pospeše-
vanje društvene dejav-
nosti na tem področju. 
Zato je občina Benedikt že doslej iz različnih 
proračunskih postavk sofinancirala huma-
nitarne in socialne programe ter delovanje 
društev in organizacij, ki se ukvarjajo s hu-
manitarno dejavnostjo. Tako je sofinancira-
la določene programe Kluba krvodajalcev 
Benedikt, Društva upokojencev Benedikt, 
Zveze društev upokojencev Lenart, Društva 
diabetikov Lenart, Društva rejnic Lenart, 
Sožitja – društva za pomoč osebam z mo-
tnjami v duševnem zdravju, Zveze prijate-
ljev mladine Maribor, Društva invalidov 
Lenart, Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih, Društva paraplegikov severne 
Štajerske, Društva diabetikov Lenart in še 
nekaterih društev. Predlani je občina na-
menila za sofinanciranje omenjenih društev 
okoli 5000 evrov. Poslej občina omenjenih 
in drugih društev ne bo več mogla sofinan-
cirati »po starem«, temveč se bodo lahko vsa 
društva s svojimi programi in projekti prija-
vila na občinski razpis za sofinanciranje po 
omenjenem pravilniku.

Do sredstev iz proračuna občine Benedikt 
po omenjenem pravilniku so upravičena 
društva, zveze društev, klubi, združenja in 
organizacije, ki so registrirane za izvajanje 
humanitarne in socialne dejavnosti in izpol-
njujejo pogoje iz pravilnika. Sofinanciranje 
obsega njihove programe in projekte, s ka-
terimi blažijo socialne stiske in težave posa-
meznikov in skupin, s katerimi prispevajo k 
realizaciji človekovih pravic in nediskrimi-
naciji invalidov in s katerimi krepijo svojo 
lastno organiziranost in dejavnost.

Sredstva za sofinanciranje humanitarnih 
in socialnih programov bo občina Benedikt 
zagotovila v proračunu, razpis pa bo objavi-
la najkasneje v devetdesetih dneh po njego-

vem sprejemu. Iz proračunskih sredstev bo 
financirala zlasti zbiranje in delitev pomoči 
ogroženim posameznikom, družinam in 
članom društva; obiskovanje in obdarova-
nje težjih bolnikov in ostarelih; organizira-
nje rednih medgeneracijskih srečanj skupin 
za starejše občane, organiziranje ekskurzij, 
izletov, rekreativnih prireditev, večdnevnih 
taborov in letovanj, organiziranje humani-
tarnih prireditev, organiziranje strokovnih 
srečanj in izobraževanj za vodenje humani-
tarnih programov in programe založniške 

dejavnosti in promocijskih aktivnosti na 
tem področju.

Odpiranje na razpis prispelih vlog in 
njihov strokovni pregled in točkovanje bo 
opravila tričlanska komisija, ki jo bo imeno-
val župan. Po točkovanju vlog bo komisija 
pripravila predlog sofinanciranja, pri čemer 
znaša gornja meja sto odstotkov stroškov 
programa oziroma projekta.

Iz meril in kriterijev za ocenjevanje in 
vrednotenje humanitarnih in socialnih 
programov in projektov, ki so sestavni del 
pravilnika, je razvidno, da programu največ 
točk prinese, če ima društvo sedež v občini 
Benedikt in ima vsaj 15 članov, če zbira in 
deli pomoč v občini Benedikt čez vse leto, če 
organizira samostojne humanitarne priredi-
tve, če vzdržuje javno dostopni defibrilator 
na območju občine Benedikt, če program v 
celoti izvaja v občini Benedikt in podobno.

V občini Benedikt, kjer so že doslej sofi-
nancirali humanitarne in socialne progra-
me, so se torej odločili, da bodo to področje 
celovito in enotno uredili s pravilnikom. 
Glede na to, da se socialne razmere tako kot 
v vsej državi tudi v osrednjih Slovenskih go-
ricah zaostrujejo, je to zelo smiselno. Ker bo 
občina humanitarne in socialne programe 
sofinancirala na osnovi razpisa po enotnih 
merilih in kriterijih, bodo imeli do sofinan-
ciranja vsi enakopraven dostop. Poleg tega 
pa je občina s pravilnikom opredelila tiste 
prioritetne programe, ki bodo imeli pri so-
financiranju prednost, saj prinašajo točke. 
Glede na razmere je logično, da največ točk 
za sofinanciranje prinašajo programi zbira-
nja in delitve pomoči socialno ogroženim 
posameznikom in družinam skozi vse leto.

T. K.

Po zakonu o lokalni samoupravi občine 
opravljajo za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev tudi naloge s področja turiz-
ma. Zato so člani občinskega sveta v občini 
Benedikt sprejeli pravilnik o sofinanciranju 
programov društev na področju turizma v 
občini Benedikt, v katerem so na enem me-

stu zbrane vse oblike dejavnosti na področju 
turizma v občini. Gre za spodbujanje lokal-
nega prebivalstva za sodelovanje v aktivno-
stih pospeševanja turizma (delavnice, izo-
braževalna predavanja, izleti in podobno), 
za izvajanje promocijskih in informativnih 
aktivnosti ter aktivnosti za zagotavljanje 

Urejeno sofinanciranje društev na 
področju turizma

Benedikt

Sofinanciranje humanitarnih in 
socialnih programov le po pravilniku

turističnega podmladka (izdaja biltenov, 
zgibank, razglednic, predstavitve medijem 
in podobno), za akcije na področju ohra-
njanja kulturne dediščine, za akcije ureja-
nja okolja (čistilne akcije, 
olepševanje kraja, vzdrže-
vanje turističnih objektov 
in podobno) ter za orga-
niziranje in sodelovanje 
pri organizaciji turističnih 
prireditev lokalnega in šir-
šega pomena.

Pravilnik določa posto-
pek, upravičence, pogoje 
in merila za izbiro, vre-
dnotenje in sofinancira-
nje programov društev 
na področju turizma v 
občini Benedikt. V ob-
čini dejansko deluje na 
tem področju več društev: Turistično dru-
štvo Benedikt, Glasbeno-turistično društvo 
»Klapovüh« Benedikt, Društvo kmečkih 
žena in deklet Benedikt in Društvo vinogra-
dnikov Benedikt. Upravičenci do sredstev iz 
proračuna pa so po novem pravilniku tudi 
druga društva, ki imajo registrirano turistič-
no dejavnost, zveze turističnih društev, za-
vodi s področja vzgoje in izobraževanja ter 
pravne osebe zasebnega prava in neprofitne 
organizacije.

Občina Benedikt je že doslej sofinancirala 
turistične programe in projekte. Lani je za 
to namenila 4500 evrov. Poslej bo to počela 
po pravilniku, sofinanciranje mimo javnega 
razpisa pa ne bo možno.

Z merili in kriteriji pravilnik spodbuja 
društva za delovanje v želeni smeri. Progra-

mom namreč največ točk prinaša organiza-
cija delavnic, izobraževalnih predavanj in 
izletov za občane, še več pa organizacija pro-
jektov na področju pospeševanja turizma. 

Precej točk prinaša tudi izdajanje biltenov, 
zgibank, razglednic in drugega informa-
tivno-promocijskega materiala. Še posebej 
veliko točk prinaša oblikovanje nove turi-
stične ponudbe (programov, proizvodov, 
spominkov in podobno). Veliko točk pri-
naša tudi organizacija projektov s področja 
ohranjanja kulturne dediščine ter izvedba 
akcij za olepševanje kraja z zasajanjem rož 
in z urejanjem in vzdrževanjem s turizmom 
povezanih objektov. Seveda veliko točk pri-
naša tudi organizacija turističnih prireditev, 
pa tudi število članov društva.

Pred sprejemom na občinskem svetu so 
osnutek pravilnika predstavili tudi predse-
dnikom društev in organizacij v občini, ki 
so pravilnik podprli.

T. K.

V središču Cerkvenjaka so po več letih 
ponovno slovesno odprli zdravstveno am-
bulanto, ki so jo zlasti starejši občani in 
občanke zelo pogrešali. Na slovesnosti, na 
kateri je župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc ambulanto predal v najem koncesi-
onarki, zasebni zdrav-
nici Kseniji Ljubojevič 
Džaferović, dr. med, 
specialistki splošne 
medicine in direkto-
rici družbe Amigda-
la, d. o. o., iz Lenarta, 
so se poleg številnih 
občanov zbrali tudi 
predstavniki politične-
ga, gospodarskega in 
kulturnega življenja v 
Cerkvenjaku ter pred-
stavniki ministrstva 
za zdravje, zavoda za 
zdravstveno zavarova-
nje iz Maribora, zdrav-
niške zbornice in združenja zasebnih zdrav-
nikov in zobozdravnikov.

Zbranim je najprej spregovoril župan ob-
čine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Dejal je, da 
je ambulanta samevala skoraj pet let, odkar je 
preminil bivši koncesionar, zdravnik specia-
list splošne medicine Franc Šuta, dr. med. Po 
nekaj mesecih dela specializantke družinske 
medicine Rahele Simonič, dr. med., so apri-
la 2008 program splošne oziroma družinske 
medicine iz Cerkvenjaka zaradi pomanjka-
nja zdravnikov prenesli v Zdravstveni dom 
Lenart. Zaradi tega so Cerkvenjačanke in 
Cerkvenjačani, zlasti starejši, težje prišli do 
zdravstvene oskrbe oziroma do osnovnega 
zdravstvenega varstva. 

 »Že bivša občinska struktura z županom 
Jožetom Kranerjem na čelu se je trudila, da 

bi v ambulanto v Cerkvenjaku ponovno do-
bili zdravnika, a žal pri tem niso bili uspe-
šni. Zato sem si sam na začetku mandata 
kot enega od prioritetnih ciljev zadal vrnitev 
zdravnika v ambulanto Cerkvenjak, saj je 
Cerkvenjak imel zdravnika in svojo ambu-

lanto že od šestdesetih let prejšnjega stoletja. 
Izguba zdravnika je pomenila velik korak 
nazaj v zdravstveni oskrbi naših občanov. 
Moram priznati, da je bila to ena izmed tež-
jih nalog v zadnjem času, saj smo v občinski 
upravi napisali številne dopise ministrstvu za 
zdravje, zavodu za zdravstveno zavarovanje, 
ministrstvu za pravosodje in javno upravo, 
zdravniški zbornici, zdravstvenemu domu 
Lenart in drugi strokovni javnosti. Skupaj z 
direktorjem naše občinske uprave mag. Vi-
tom Kranerjem sva opravila nešteto pogo-
vorov na ministrstvih v Ljubljani in znotraj 
kolegija županov upravne enote Lenart, ki 
so ustanovitelji Zdravstvenega doma Lenart. 
Večkrat se nama je pridružila tudi sedanja 
koncesionarka – zasebna zdravnica Ksenija 
Ljubojevič Džaferović, dr. med., direktorica 

Cerkvenjak

Po petih letih v občini ponovno 
obratuje zdravstvena ambulanta
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V poslovno-obrtni coni v Brengovi pri 
Cerkvenjaku so na začetku februarja slove-
sno predali namenu novo pralnico za av-
tomobile, v kateri si lahko vozniki osebnih 
avtomobilov, kombijev in tovornjakov sami 
operejo svoje jeklene konjičke. Novo samo-
postrežno avtomobilsko pralnico sta posta-
vila poslovneža iz Svete Trojice Jasmina in 
Franci Kraner, ki imata v Oseku v občini 
Sveta Trojica že mobilni vulkanizerski ser-
vis, v katerem so trije zaposleni. Njun ser-
vis nudi storitve in pomoč voznikom vseh 
vrst avtomobilov, zlasti pa tovornjakov, na 
avtocesti od Lendave do Celja in na drugih 
cestah na Štajerskem in v Pomurju. Sicer pa 
njuno podjetje Renark nudi vulkanizerske 
storitve na mestu in v času, ki ustreza stran-
kam – lahko tudi na njihovem domu.

V izgradnjo in opremo samopostrežnega 
avtopralnega sistema 
sta investitorja vložila 
okoli 170.000 evrov, 
parcela v poslovno 
obrtni coni v Brengovi 
pa ju je stala dodatnih 
30.000 evrov.

Gradbena dela pri 
izgradnji avtopralnice 
je izvedel Robert Ro-
kavec iz Andrencev v 
občini Cerkvenjak, za 
opremo pa je poskr-
belo podjetje PBE Av-
topralni sistemi v lasti 
Edija Kranerja.

Na slovesnosti so se 

zbrali številni prebivalci občine Cerkvenjak 
in občine Sveta Trojica, ki bodo novo prido-
bitev tudi največkrat uporabljali. Zbrane je 
najprej pozdravil župan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc, nato pa še župan občine Sve-
ta Trojica Darko Fras, ki je bil v preteklosti 
med tistimi, ki so poslovno obrtno cono v 
Brengovi začeli snovati in načrtovati. Žmavc 
je povedal, da se cona kljub kriznim časom 
vztrajno polni, kar v občino Cerkvenjak 
prinaša nov gospodarski zagon. Fras pa je 
opozoril, da je za čim hitrejši gospodarski 
razvoj pomembno tudi dobro sodelovanje 
med občinami, saj gospodarstvo ne pozna 
občinskih meja. Oba skupaj pa sta Jasmini 
in Franciju Kranerju čestitala za smelost in 
jima zaželela uspešno poslovanje z novo av-
topralnico.

Tomaž Kšela

V osnovni šoli Cerkvenjak-Vitomarci 
so odprli enoto Knjižnice Lenart v 
Cerkvenjaku. Knjižnico, ki bo delo-

vala pod okriljem matične knjižnice v Lenar-
tu, so s skupnimi napori uredili osnovna šola, 
občina Cerkvenjak in Knjižnica Lenart. Šola 
je dala poleg prostorov na voljo svojo šolsko 
knjižnico z več kot 5000 enotami knjig in 
drugega gradiva, matična lenarška knjižnica 
je v Cerkvenjak prenesla 2563 enot gradiva, 
založbe pa so za novo enoto donirale 71 enot 
gradiva. Tudi knjižne police, računalnik in 
drugo opremo v cerkvenjaški krajevni knji-
žnici so vsi trije partnerji zagotovili skupno.

Na slovesnosti ob od-
prtju knjižnice so bili 
poleg predstavnikov 
kulturnega življenja v 
kraju in drugih obča-
nov tudi cerkvenjaški 
župan Marjan Žmavc, 
ravnatelj tamkajšnje 
osnovne šole Mirko 
Žmavc in direktorica 
knjižnice Lenart Marija 
Šauperl s sodelavkami 
in sodelavcem.

Žmavc je dejal, da je 
imel Cerkvenjak kra-
jevno knjižnico v pro-
storih Kulturnega doma 
že v sedemdesetih in 
osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja. Po njeni 
ukinitvi, ko so knjižno 
gradivo predali šolski knjižnici, so si lahko 
občani knjige izposojali v Bibliobusu Mari-
borske knjižnice, ki je občino obiskal dvakrat 
na mesec. Sčasoma se je ta rešitev pokazala 
kot manj primerna, saj Bibliobus ni prihajal 
v kraj ob pravih terminih in dovolj pogosto. 
Zato so se v Cerkvenjaku v sodelovanju s 
Knjižnico Lenart odločili za lastno krajevno 
knjižnico. Trenutno je knjižnica še v malce 

utesnjenih, vendar prav lepih in primernih 
prostorih v osnovni šoli. Ob načrtovani do-
graditvi šole do leta 2020 pa bo dobila nove, 
še sodobnejše prostore. Knjižnica ima tudi 
svoj vhod, tako da za učni proces v šoli ne bo 
moteča. Enota matične knjižnice iz Lenarta, 
ki jo vodi profesorica Andreja Govedič, bo 
odprta dvakrat tedensko v popoldanskem 
času.

Zbranim je spregovorila tudi direktorica 
Knjižnice Lenart Marija Šauperl. Poudarila 
je, da gre pravzaprav za veliko naložbo, vre-
dno več deset tisoč evrov, ki so jo partnerji 
izvedli s sredstvi iz tekočega poslovanja. Cer-

kvenjak je tako dobil bogato krajevno knji-
žnico, seveda pa si bodo v enoti knjižnice v 
Cerkvenjaku lahko bralci naročali in izpo-
sojali tudi knjige, ki so na policah v matični 
knjižnici v Lenartu. Šauperlova je prepriča-
na, da je naložba upravičena, saj ima Cerkve-
njak bogato kulturno tradicijo, ki vključuje 
tudi visoko bralno kulturo.

T. K. 

zasebne družbe Amigdala, d. o. o., iz Lenar-
ta, ki smo ji že januarja 2012 podelili kon-
cesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti 
družinske medicine v naši občini na podlagi 
pozitivnega mnenja zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, vendar zaradi zavlačevanja nje-
nega statusnega preoblikovanja v Lenartu iz 
s. p. v d. o. o. ni mogla začeti z delom ozi-
roma ni dobila potrjenega programa s stra-
ni zavoda za zdravstveno zavarovanje, a je 

bila vseeno dovolj vztrajna in neomajna do 
konca, za kar ji moram danes čestitati. Tudi 
civilna javnost v naši občini nam je stala ob 
strani, saj so romala številna pisma in apeli 
na ministrstvo za zdravje v Ljubljani in na 
druge institucije, zato hvala tudi vsem za 
njihov prispevek. Prav tako so mediji redno 
spremljali naše napore za vrnitev zdravnika 
v Cerkvenjak in moram reči, da so korektno 
poročali, za kar se jim danes iskreno zahva-
ljujem,« je dejal Žmavc.

Po županovih besedah so občani Cer-
kvenjaka dobili po skoraj petih letih iz 
Zdravstvenega doma Lenart vrnjenih nazaj 
60 odstotkov programa splošne medicine, 
čeprav občini sicer po razdelitvi znotraj 
zdravstvene mreže v Lenartu pripada 79 od-

stotkov programa. »Menim, da bodo obiski 
občanov Cerkvenjaka pri našem zdravniku 
sčasoma pokazali, da toliko programa splo-
šne oziroma družinske medicine tudi po-
trebujemo. Pravico do primarne zdravstve-
ne oskrbe čim bližje domu oziroma celovit 
sklop zdravstvenega varstva nam zagotavlja 
tudi zadnja evropska konvencija o zdravstve-
ni oskrbi prebivalstva, 51. člen ustave Repu-
blike Slovenije, zakon o lokalni samoupravi 
in veljavna zakonodaja s področja zdravstva 
v Sloveniji, na primer zakon o zdravstveni 
dejavnosti in zakon o pacientovih pravi-
cah. Torej skrb lokalne skupnosti – občine 
in mene kot župana je, da zagotovim svojim 
občanom čim lažjo dostopnost do zdravnika 
in temu primerno zdravstveno oskrbo. Že 
sama anketa v projektu »Starejši za starejše«, 
ki so jo opravili člani Društva upokojencev 
iz Cerkvenjaka med svojimi člani, starimi 
nad 69 let, je pokazala, da si je preko 80 od-
stotkov anketiranih želelo vrnitev zdravnika 
v ambulanto v Cerkvenjaku in ta želja se jim 
je sedaj izpolnila,« je poudaril Žmavc.

Za to, da bi se zdravnik lahko vrnil v am-
bulanto v Cerkvenjaku, jo je občina lani 
delno prenovila, za kar je iz proračuna na-
menila 6000 evrov. Objekt, ki je bil zgrajen 
s samoprispevkom občanov, bo občina še 
naprej redno vzdrževala.

Zbranim je spregovorila tudi koncesio-
narka Ksenija Ljubojevič Džaferović, ki je 
občankam in občanom obljubila, da bodo v 
ambulanti lepo skrbeli za njihovo zdravstve-
no varstvo. Po tem ko so mladi Cerkvenjača-
ni in Cerkvenjačanke izvedli krajši kulturni 
program, sta župan in koncesionarka slove-
sno prerezala trak na prenovljeni ambulanti. 
Po otvoritvi so si zbrani ogledali prostore 
ambulante in se zadržali na krajšem družab-
nem srečanju.

Ambulanta v Cerkvenjaku že obratuje. 
Odprta je vsak ponedeljek od 7. do 13. ure, 
vsako sredo od 15. do 21. ure in vsak četrtek 
od 13. do 20. ure.

Tomaž Kšela

Nova pralnica za avtomobile

Odprli enoto Knjižnice Lenart v 
Cerkvenjaku

Enoto Knjižnice Lenart v Cerkvenjaku sta slovesno odprla župan  
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in direktorica Knjižnice Lenart 
Marija Šauperl.

Pri sprejemanju proračunov občine 
Lenart za leti 2013 in 2014 so bile 
v ospredju ugotovitve, da načrti 

prodaje parcel v novi poslovno-industrij-
ski coni in nove naložbe v gospodarstvo 
niso niti blizu načrtom. V proračunu tako 
ni predvidenih prihodkov. 

Razlog je seveda v splošnem gospodar-
skem položaju, ki se vse bolj odraža tudi v 
osrednjih Slovenskih goricah. 

Pogovor z županom občine Lenart mag. 
Janezom Krambergerjem se v glavnem do-
tika te teme.

»Ugotovim lahko, da je položaj vsaj neko-
liko boljši kot konec leta, ko smo sprejema-
li oba proračuna. Intenzivna prizadevanja 
naše občinske uprave gredo v to smer, da bi 
v našo novo poslovno-industrijsko cono pri-
vabili investitorje. V končni fazi imamo na 
voljo 30 ha zemljišč, v tem trenutku jih lahko 
prodamo 10 ha. Če bi ta zemljišča ugodno 
prodali, ugodno za investitorje, bi lahko pri-
dobili sredstva za proračun. Kot ugotavljate, 
gospodarski krč še traja in se nikamor nič 
ne premakne. Svetla točka, ki jo vidim, je, 
da smo v zadnjem času opravili nekaj razgo-
vorov z investitorji v pridobivanje električne 
energije iz naslova kogeneracije. To pomeni 

pridobivanja električne energije iz lesne bio-
mase. Stranski proizvod uplinjanja lesne bi-
omase in pridobivanja električne energije pa 
je toplotna energija, ki bi jo lahko koristno 
izkoristili ob širitvi našega že obstoječega 

Lenart

Naložbe v novo poslovno-
industrijsko cono bi pomenile korak 
naprej
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daljinskega ogrevanja v mestu Lenart. Naš 
koncesionar, ki ogreva mesto, zdaj že okrog 
600 gospodinjstev in vse javne objekte, je za-
čel v lanskem letu širiti mrežo v obstoječo in 
novo industrijsko cono, kjer bo zagotavljal 
toplotno energijo industrijskim objektom. In 
tukaj se je zdaj pojavila možnost, da bi inve-
stitor, ki bi investiral v kogeneracijo, lahko to 
toplotno energijo dodal k energiji koncesio-
narja, ko jo ta potrebuje za širitev.

V tem času vodimo tudi obetavne raz-
govore z vlagatelji v 
izgradnjo objektov, 
tudi za industrijsko 
proizvodnjo. Investi-
tor; imena ne morem 
navesti, ker pogovori 
še niso v takšni fazi, 
prodaja pa bo tako ali 
tako izpeljana preko 
razpisa; bi želel zgradi-
ti prostore za svojo de-
javnost, v nadaljevanju 
pa želi graditi poslovne 
prostore tudi za trg. 
Občinska uprava sama 
in tudi s pomočjo dveh 
nepremičninskih agen-
cij, ki nam pomagata, 
išče potencialne inve-
stitorje. 

Želimo si, da bi se v novi industrijski coni 
letos res zgodilo nekaj konkretnega. Cono 
smo namreč zgradili s pomočjo evropskih 
sredstev, stala je krepko čez milijon evrov, in 
do tega sofinancerskega deleža imamo tudi 
obveznost, da zagotovimo cilje te investicije. 
Cilji pa so nova delovna mesta. Prvi kupec, 
ki je kupil dobre 4 ha zemljišč, v dobrih dveh 
letih še ni uspel izpeljati investicije, ki jo je 
načrtoval, a tudi on zagotavlja, da bo to storil 
v tem letu. Upam in iskreno želim, da bi se 
investicije v novi industrijski coni začele in 
uspešno končale z novimi delovnimi mesti. 
Vedno namreč govorimo o slabi gospodarski 
situaciji, a če ne bomo 
vlagali in zagotavljali 
delovnih mest, ki bi 
nekaj ustvarjala, go-
spodarski položaj ne 
bo boljši! Računam, da 
bo do tega konkretnega 
koraka prišlo letos.«

Vključevanje novega 
stranskega produkta, 
toplotne energije, v ob-
stoječi sistem ogreva-
nja je zelo obetavna 
zamisel. Ker je še zima 
in je ogrevanje še kako 
aktualno, se dotakniva 
še zamisli za ogrevanje 
javnih objektov s sredi-
šču Krajevne skupnosti 
Voličina.

»V središču Krajevne skupnosti Voličina 
ima občina nekaj pomembnih javnih objek-
tov: šolo z vrtcem in telovadnico, dva večsta-
novanjska objekta; en je starejši, drugi no-
vejši; in kulturni dom. To so objekti, katerih 
vzdrževanje in delovanje financira občina. 
Tukaj pa so še cerkev s svojimi objekti, pošta, 
gasilski dom in nekaj poslovnih objektov. Po-
pisali smo porabo energentov v teh objektih 
v enoletnem obdobju in na osnovi tega bomo 
izdelali projekt za izvedbo daljinskega ogre-
vanja tega območja. Tudi tukaj razmišljamo 
o ogrevanju z biomaso, tudi o morebitni 
vključitvi kogeneracijskega sistema, treba pa 
je pretehtati njegovo ekonomičnost. Razlog 
je tudi v precej starem šolskem ogrevalnem 
sistemu, v katerem smo morali lani obnoviti 
črpalke. Še pred morebitno odpovedjo tega 
sistema tako razmišljamo o novem z obno-
vljivimi viri energije, ki so znatno cenejši od 
sistemov na fosilna goriva.«

Pri financiranju projekta Celovita oskrba 
SV Slovenije s pitno vodo, katerega nosilec je 
za vse vključene občine občina Lenart, prihaja 
do zastojev. Državna sredstva ne prihajajo s 
tempom, kot bi morala. Nastajajo težave, tudi 
za občinske proračune. Težave skušate odpra-
vljati v pogovorih s pristojnim ministrstvom. 
Kako daleč so dogovarjanja?

»Kot vodilna občina v tem projektu dva-
najstih občin, ki bo v končni fazi vreden 
okrog 15 milijonov evrov, imamo za okrog 

800 tisoč evrov odprtih zadev. Te so nastale 
iz naslova potrebnih dodatnih del, nepred-
videnih del ali več dela. Z ministrstvom za 
kmetijstvo in okolje vodimo intenzivne po-
govore, a s pooblaščenim organom na mini-
strstvu teh stroškov ne moremo uskladiti. Z 
nadzornim organom, ki bi lahko potrdil zah-
tevke za plačilo del, ki v projektih niso zajeta, 
teh stvari ne moremo razčistiti. Zdaj že nekaj 
let stari projekti namreč niso predvideli vseh 
kasneje ugotovljenih dodatnih posegov. 

Ker mislimo, da imamo prav, smo v teh 
dneh pripravili dodatno argumentacijo. Ta 
sredstva s strani kohezije in države želimo 

dobiti in nanje računamo. Ne vidim nobe-
nega razloga, da bi sredstva za ta dodatno 
izvedena dela, ki so bila nujno potrebna za 
funkcioniranje celotnega sistema, morale za-
gotoviti samo občine. To ne bi bilo prav, kajti 
projekt sofinanciramo tako občine kot Evro-
pa in država in si moramo to obveznost raz-
deliti. Mislim, da je stvar, kar zadeva nas in 
druge občine, zelo jasna in da bomo to uspeli 
dokazati organu upravljanja na Ministrstvu 
za kmetijstvo in okolje in ga prepričati!«

800 tisoč evrov je znesek, ki ga v kriznih 
časih v projekt vključene občine ne morejo 
zagotoviti brez resnejših posegov v svoje 
proračune. O poteku usklajevanja in mo-
rebitnih dogovorih bomo, če bodo konča-
ni, poročali v naslednji številki Ovtarjevih 
novic. 

Edvard Pukšič

Nova poslovno-industrijska cona v Lenartu je za zdaj le še parkirišče za 
tovornjake. Obeti so precej boljši.

Središče Krajevne skupnosti Voličina naj bi v prihodnosti dobilo daljin-
sko ogrevanje na obnovljive vire energije.

V petek, 25. januarja 2013, je v Domu 
kulture Lenart potekal županov spre-
jem za gospodarstvenike, podjetni-

ke, ravnatelje in direktorje javnih zavodov, 

občinske svetnike, predstavnike društev, 
krajevnih skupnosti in drugih organizacij. 
Župan občine Lenart Janez Kramberger je v 
nagovoru poudaril posledice gospodarske in 

družbene krize, osrednji govornik je bil Janez 
Ajlec, solastnik in ustanovitelj podjetja AJM. 
V govoru je podal njegova videnja za reševa-
nje krize in težkih gospodarskih situacij. V 

nadaljevanju so si udeleženci ogledali satirič-
ni kabaret Ogledala v izvedbi Uščip teatra.

www.lenart.si

Projekt, sofinanciran iz Ukrepa progra-
ma razvoja podeželja s strani Evrop-
skega sklada razvoja podeželja »Obna-

vljanje in izboljševanje dediščine podeželja«, 
objavljenega lani, je dobil zeleno luč s teh-
nično in investicijsko dokumentacijo. O tem 
projektu smo že pisali v eni prejšnjih številk 
Ovtarjevih novic. 

Naj spomnim, da gre za obnovo Pergar-
jevega vrha ter otvoritev vinogradniškega 
muzeja v Pergarjevi hiši, kjer bo tudi stalna 
razstava o Francu Postiču, rojenem 1794, 
ki si z vztrajnim delom ni pridobil le obse-
žnih kmečkih posesti in velikega vinograda, 
ampak je postal tudi pomemben vzor, ki je 
najbolj zaslužen za razvoj modernega sad-
jarstva in vinogradništva v tem delu Sloven-
skih goric. Postič si je med številnimi trtami 
zasadil tudi trto »Postič« ali pinot meunier, 
ki ga je dobil iz Francije. 

Pinot meunier je v Franciji in Porenju ena 
najpogostejših trt in hkrati nujna sestavina 
šampanjcev. Postič je to pri nas zelo redko 
sorto, ki je »mutant« modrega pinota, precej 
uspešno razširjal po vsej Štajerski, da se je 
zanjo med vinogradniki začelo uporabljati 
njegovo ime oz. »Balue Postitschtraube«, ki 
še danes velja na Štajerskem za eno varian-
tnih imen pinota meunier. 

Obstoj Postičevega imena in vinograde pri 
Sveti Ani na Krembergu, kjer je zorel »Po-

stič«, je zabeležil tudi Franz Ksaver Trum-
mer v znameniti »Trummerjevi knjigi«, ki 
je med letoma 1835 in 1839 popisoval šta-
jerske vinograde in vinske trte, da bi sestavil 
jasen pregled tukajšnjega vinogradništva. 
Trummerjeva klasifikacija je pozneje posta-
la standardna, s tem pa tudi kanonizirano 
ime Blaue Postitschtraube. Pri tem aktivnem 
45-letnem delovanjem v kraju si je pridobil 
velike zasluge za razvoj zdravstva, šolstva, 
sadjarstva, vinogradništva. Bil je dolgoletni 
podpornik šolajočih, kot občinski sodnik in 
župan pa je poskrbel tudi za razvoj občine in 
gradnjo boljših cest. Umrl je 1861, pokopan 
pa je bil na pokopališču pri Sveti Ani.

Imenovana Postičeva pot v skupni dolžini 
približno 650 metrov se bo začela v samem 
centru vasi in šla po delu Kremberka, kjer 
bodo kot posamezne »točke« zasajene trte z 
opisom. Ob poti bo zgrajen pločnik za pe-
šce. Popravljen javni poziv – prijavljenih je 
bilo osem kandidatov, izvajalec je že izbran, 
sklep pa v trenutku redakcijskega zaključe-
vanja še ni pravnomočen. Izvedeli smo le, da 
je najugodnejša ponudba »težka« 306.000 
evrov, 155.000 bo zagotovila Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSK-
TRP), razliko doplača občina. Začetek izva-
janja del bo spomladi.

S.R. Breznik

Sveta Ana

Izvajanje projekta spomladi

Tradicionalni županov sprejem

Župan Kramberger Janez Ajlec Uščip teater

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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V občini Sveta Trojica se intenzivno pri-
pravljajo na pričetek izgradnje druge 
čistilne naprave s pripadajočo kana-

lizacijo v bodočem naselju Trojica Jug. Sicer 
pa bodo po besedah župana občine Sveta 
Trojica Darka Frasa spomladi zaključili par-
celacijo zemljišč in s projektom komunalnega 
opremljanja v tem novem naselju. S tem bodo 
ustvarili osnovne pogoje, da bo lahko stekel 
promet s parcelami in da bodo novi lastniki 
lahko začeli projektirati svoje objekte ter vla-
gati vloge za pridobitev gradbenih dovoljenj.

V naselju Trojica Jug bo 56 stanovanjskih 
enot

Nekateri se za nakup parcel v novem nase-
lju Trojica Jug že zanimajo, čeprav zaradi go-
spodarske in finančne krize trenutno kupcev 
ni veliko, saj graditelji težko pridobijo bančne 
kredite. Prej kot slej pa vsaka kriza mine in 
takrat bo za investitorje v naselju Trojica Jug 
vse pripravljeno. Dejansko bodo prvi inve-
stitorji, če bodo imeli za to interes, lahko za-
čeli z gradnjo objektov v tem naselju že letos 
poleti. Občina pa zemljišč komunalno ne bo 
opremljala vnaprej, temveč bo po pripravljeni 
projektni dokumentaciji komunalne priključ-
ke gradila za znane naročnike. Investitorji 
bodo lahko v izgradnjo komunalne opreme 
tudi sami investirali, nato pa jim bo občina 
to poračunala pri plačevanju komunalnega 
prispevka. 

V naselju Trojica Jug bo 56 stanovanjskih 
enot. V glavnem gre za enostanovanjske hiše, 
lahko pa bodo tudi vrstne, če bo takšen inte-
res investitorja. V naselju bo možno opravljati 

tudi mirne dejavnosti.
Kot pravi Fras, si občina Sveta Trojica v teh 

kriznih časih, ko potencialni investitorji ni-
majo na razpolago sredstev za velike projekte, 
z malimi koraki prizadeva za ureditev obmo-
čja Športno-rekreacijskega centra Trojiško 
jezero. Seveda pa vodstvo občine hkrati išče 
potencialnega partnerja, ki bi bil pripravljen 
vložiti sredstva v izgradnjo športno-rekreacij-
skega centra. »Možnih je več variant sodelo-
vanja. Dobremu in zanesljivemu strateškemu 
partnerju lahko občina celoten kompleks pro-
da, lahko pa se tudi dogovorimo za javno-za-
sebno partnerstvo,« pravi Fras.

Energetske točke ob Trojiškem jezeru
Z malimi koraki pa občina športno rekre-

acijski center vendarle razvija. Gre za več 
projektov, med katerimi je še posebej odmev-
na ureditev tematskega energetskega parka 
Sveta Trojica. Gre za to, da so ob jezeru našli 
energetske točke, ki jih bodo označili in med-
sebojno povezali s potmi ter označili s karto. 
Sprehod po energetskih točkah bo imel za 
obiskovalce zdravilen učinek. Prav tako bodo 
v okviru ekoremediacijskega centra uredili 
učilnico v naravi. Pri ekoremediaciji gre za to, 
da z naravnimi sistemi od različnih biotopov, 

mokrišč in podobno varujejo in čistijo narav-
no okolje in vzpostavljajo ekološko ravnoves-
je. Gre za pilotni projekt, ki ga v občini Sveta 
Trojica izvajajo skupaj z biotehniško fakulteto 
in zavodom Riso. Poleg tega nameravajo ob 
jezeru, kjer so že zgradili toaletne prostore, 

postaviti tudi manjšo čistilno napravo. Tako 
bo letos ob Trojiškem jezeru na občinskih 
zemljiščih že mogoče legalno tudi kampirati. 
Mimogrede povedano: možnosti za kampi-

ranje obstajajo tudi pri 
Lovskem domu v Do-
bravi, vendar se mora o 
tem občina še dogovo-
riti z lovci, če bodo za 
to pokazali interes.

Dejstvo je, da Tro-
jiško jezero že sedaj 
obiskuje čez vse leto, še 
zlasti pa v poletnih me-
secih, zelo veliko ljudi. 
Koliko tisoč jih je, je 
težko reči, saj jih nihče 
ne prešteva, dejstvo pa 
je, da jih je iz leta v leto 
več. Ob jezeru je tudi 
vse več rekreativnih 
prireditev, od majskega 
teka do kresovanja in 

pohoda z baklami, ki ga organizira planinsko 
društvo.

Kako do več najemnih stanovanj?
Na področju prostorskega razvoja stojijo 

pred občino Sveta Trojica še nekateri izzivi. 
Na bivšem Klemenčevem travniku za Mer-
catorjem načrtujejo novi center. Tam naj bi 
zraslo nekaj individualnih hiš in nekaj manj-
ših večstanovanjskih objektov ter manjši trg. 
Urbanistično zanimiv je tudi travnik ob poti 
proti pokopališču in lokacija, kjer je do ne-
davnega stala zadruga. Na teh lokacijah naj 
bi zgradili še nekaj stanovanjskih objektov, saj 
po županovih besedah v občini Sveta Trojica 
primanjkuje najemnih stanovanj. Določeno 
število jih v občini potrebujejo, zlasti za mla-
de družine, ki še nimajo možnosti za nakup 
stanovanja ali gradnjo hiše. »Ker v občini ni 
dovolj najemnih stanovanj, so se nekatere 
mlade družine že preselile v Lenart, Benedikt 
ali kakšen drug kraj. Občina žal nima primer-
nih zemljišč, sicer bi že poskušala privabiti 
investitorje najemnih stanovanj.

Prenova starega trškega jedra 
Poseben izziv predstavlja prenova osre-

dnjega trga v Sveti Trojici. Idejno zasno-

V pogovoru z Viktorjem Kaplom o 
delu zimske službe na občinskih ce-
stah sva prišla do nekaterih skupnih 

ugotovitev. Letošnja zima je predvsem v ja-
nuarju, še bolj pa v februarju, zares pokazala 
svoje snežene zobe. 

Kot je poudaril Viktor Kapl; »ima vsaka 
zima svoje lastnosti in seveda svoj cestnopro-
metni režim. Standard 
je 10 cm zapadlega 
snega, kar je slovenski 
normativ, na klancih 
pa je obvezna uporaba 
verig, kar predpisujejo 
ustrezni prometni zna-
ki pred vsako klančino 
v občini.« V občini se 
sicer izvajalci zimske 
službe zelo trudijo 
za očiščene prevozne 
poti, a tega očitno ne-
kateri ne opazijo, saj so 
ob večjih količinah za-
padlega snega nekateri 
neumorno klicali na 
občino in se pritože-
vali nad prevoznostjo 
cest. Res je, da med 
pluženjem snega pride 
do zasipa dovoznih poti do posameznih hiš, 
dvorišč ipd., a prednost imajo vselej občin-
ske ceste in izvajalci zimske službe ne more-
jo čistiti še zasebnih dovozov in cest. 

Kot je dejal sogovornik, je bilo v proraču-
nu predvidenih 60.000 evrov za vzdrževanje 
in čiščenje cest v zimskih mesecih, a bo ta 
številka predvidoma krepko presežena, saj 
so že do začetka februarja porabili 56.000 
evrov. Ker pa je sneg pričakovan še do kon-
ca februarja in lahko še v mesecu marcu, se 
bo ta znesek prav verjetno približal številki 

100.000. Zaradi vzdrževanja tega standarda 
in skrbi za prevoznost cest se lahko vpraša-
mo, če sploh potrebujemo tak standard, saj 
ima občina tudi zakonsko podlago za zapr-
tje klančin ob močnejšem sneženju. Ceste 
bi lahko bile tudi lažje in varneje prevozne 
z verigami, a kaj ko večina voznikov verig 
sploh nima v avtu ali pa jih ne zna montirati. 

Resnica pa je tudi, da ljudje niso več pripra-
vljeni prijeti za lopato in odmetati snega z 
dovoza ali očistiti dela pločnika, lažje se je 
pritoževati in neumorno nergati. 

Vprašati pa se je potrebno, če se je res taka 
nuja ob največjem sneženju peljati v trgovi-
no po žemlje in se izpostavljati nevarnostim, 
ki jih prinese takšno vreme, in se posledič-
no pritoževati nad neočiščenostjo dovoza in 
ulice, ker bi radi šli v fitnes na telovadbo. Saj 
razumete, ali ne?

S. Rejak Breznik

Medobčinsko srečanje županov Sve-
te Ane, Gornje Radgone in ob-
čine Sankt Anna am Aigen, ki je 

potekalo v četrtek, 31. januarja, je prineslo 
vzpodbudne načrte za prihodnost. 

Na prijateljski obisk so delegacijo iz av-
strijske Štajerske povabili na Sveti Ani. Na 

tem obisku so sodelovali župan občine gosti-
teljice Silvo Slaček, župan Gornje Radgone 
Anton Kampuš, župan omenjene avstrijske 
občine Sankt Anna am Aigen Johannes We-
idinger s sodelavcem in okrajni glavar južne 
avstrijske Štajerske dr. Alexander Majcan.

Razpravljali so o možnostih sodelovanja 
na turističnem področju in o možnostih 
izvajanja čezmejnih projektov Slovenija-Av-
strija. V prihodnje, tako župan Silvo Slaček, 
želijo stike nadgraditi s srečanji ob občin-
skih in drugih praznikih. Vidijo skupne toč-
ke v turizmu in kulturi, saj so po predstavitvi 

obeh občin videli jasne 
možnosti sodelovanja. 
Gostitelji so avstrijske 
kolege povabili še na 
ogled šole in vrtca na 
Sv. Ani in bili deležni 
občudovanja in pohval 
na račun razvoja obči-
ne in razvojne strategije 
in ciljev v prihodnje. 
Glede na to, da je ob-
čina Sankt Anna am 
Aigen oddaljena 40 
km, je bila takoj pred-
stavljena ideja o skupni 
kolesarsko-turistični 
prijateljski poti, ki bi 
prebivalce povezala še 
na športnem področju. 

Skratka, povezovanje obeh istoimenskih šta-
jerskih občin na tej in oni strani meje se za-
gotovo obeta, oboji pa so se po celodnevnem 
obisku razšli zelo zadovoljni.

S.R. Breznik

Sveta Trojica

Dinamičen prostorski razvoj občineZimske razmere otežujejo neučakani 
občani

Srečanje z Avstrijci odprlo nova 
pričakovanja za sodelovanje

Zasnežena Sv. Ana

Tukaj bo novo naselje Trojica Jug

Župan Darko Fras: »Poseben izziv predstavlja 
prenova starega trškega jedra, ki sodi med 
najbolj ohranjena stara trška jedra v tem 
delu Slovenije. Gre za strateški projekt, ki ni 
namenjen samo tej, temveč tudi naslednjim 
generacijam.«
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V občini Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah je skupaj 75.500 m cest, ki 
jih vzdržujemo oz. čistimo. Glavni-

no predstavljajo kategorizirane občinske ce-
ste in druge javne površine, v izvedbeni plan 
zimske službe pa so 
vključeni tudi določeni 
daljši odseki dovoznih 
cest oz. cestnih pri-
ključkov. Na območju 
občine zimsko službo 
izvaja Cestno podjetje 
Murska Sobota, vzdr-
ževalna baza Lenart. 
V bazi zagotavljajo 
posipni material, prav 
tako pa dežurni vodja 
zimske službe po odo-
britvi občinske uprave 
aktivira izvajanje zim-
ske službe. Glavnino 
zimske službe opra-
vijo domači izvajalci - kooperanti s šestimi 
traktorji, ki so opremljeni s snežnimi plugi 
in posipalci, preostali del pa izvaja CPMS s 
tovornimi vozili.

Izvajanje zimske službe je dokaj zahtevno 
in odgovorno delo za vse, ki so vključeni v 
ta proces. V osnovi se prične s stalno pripra-
vljenostjo ter spremljanjem vremenskih raz-
mer in napovedi, na podlagi katerih je po-
trebno sprejeti najbolj racionalne odločitve, 
ki bodo zagotavljale prometno varnost. Ob 
tem je potrebno poudariti, da je vreme kljub 
raznim naprednim tehnologijam še vedno 
nepredvidljivo. Določene odločitve zimske 
službe so bile sprejete na vremenski progno-
zi, drugačni od dejanskega položaja. Seveda 
pa včasih izvajalci zimske službe, ki sicer 
imajo za obseg nalog postavljene določene 
okvirje in normative, ne uspejo izvesti vseh 
del v predvidenem času oz. na njihovo delo 
vplivajo razni dejavniki, ki včasih otežujejo 
njihovo delo. Naša občina je tudi tako višin-
sko raznolika, zato je v posameznih snežnih 
padavinah v višjih območjih tudi do 10 cm 
več snega. Izvajalci imajo tudi določen prio-
ritetni razred cest glede na kategorijo ceste, 
njeno lego, prioritetno se zagotavlja tudi 
prevoznost šolske avtobusne proge ipd. Zato 

morajo izvajalci zimske službe določene od-
seke cest, ki so nižje kategorije, kot tudi do-
vozne ceste čistiti v zadnji fazi, česar pa do-
ločeni krajani ne razumejo. Seveda je interes 
vseh, ki smo vpeti v izvajanje zimske službe, 

da bi bila v prvi fazi zagotovljena prometna 
varnost na vseh cestah, ob tem pa moramo 
upoštevati tudi velik strošek zimske službe 
ter posledično tudi strošek škode na cestni 
infrastrukturi. Vemo, da sol okolju oz. glav-
nini materialov ni prijazna, zato posledično 
nastajajo tudi številne mehanske poškodbe 
na cestni infrastrukturi. Tam kjer je maka-
damsko cestišče, se z plužnimi telesi odnaša 
zgornji ustroj cestišča, odnašajo se tudi ban-
kine, travne površine. Pri tem je potrebno 
poudariti, da smo se ljudje tudi nekoliko 
preveč razvadili oz. imamo dostikrat previ-
soke zahteve, sami pa pri vožnji v zimskih 
razmerah pogosto ne znamo ali nočemo vo-
ziti vremenskim razmeram primerno, mor-
da nimamo ustrezne zimske opreme itd.

Seveda pa izvajanje zimske službe brez lo-
pate oz. manjših pripomočkov tudi v občini 
ne gre. V letošnji zimi je ročaj lopate že do-
dobra ogulila naša delavka Štefanija Kokol, 
s čiščenjem pločnikov s kultivatorjem ali 
frezo pa se je dodobra namučil tudi Miran 
Tušek oz. njegovi izvajalci.

Izvedbeni plan zimske službe 2012/2013 
si lahko ogledate na spletni strani občine: 
www.sv-trojica.si

Jože Žel

Zimska služba v občini Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah

vo različnih variant so avtorji decembra že 
predstavili, žal pa je bila predstavitev takrat 
bolj slabo obiskana, zato jo bodo po besedah 
Frasa ponovili. Pri prenovi trga ne gre samo 
za prenovo vse komunalne infrastrukture 
oziroma električnega, vodovodnega, kanali-
zacijskega in telekomunikacijskega omrežja, 
temveč tudi za ureditev pločnikov, parkirišč, 
javne razsvetljave in drugih zadev, ki bodo 
spremenile podobo trškega jedra in dvignile 
kakovost življenja v njem. »Ko se bodo ob-
čanke in občani seznanili z vsemi možnimi 
variantami prenove, jih bomo morali najprej 
prespati. Upam, da bomo v prenovi prepo-
znali možnost in priložnost, da osrednjemu 
trgu v Sveti Trojici damo trajen pečat, ki bo 
'dušo' kraja predstavljal vsaj naslednjih sto let. 
Prenova trškega jedra je strateški projekt, ki 
ga ne delamo samo za eno generacijo,« pravi 

župan občine Sveta Trojica.
Ob tem, ko v občini Sveta Trojica skrbijo 

za sodoben prostorski razvoj, pa po župano-
vih besedah niso pozabili na gradnjo in ob-
novo cestne infrastrukture. Na račun drugih 
velikih investicij, ki so bile za razvoj kraja in 
občine nujne, je za modernizacijo cest zadnja 
leta primanjkovalo sredstev. Zato bodo v letih 
2013 in 2014 modernizacijo cest po naseljih 
nekoliko pospešili, vendar v zmernem tem-
pu, saj za kaj več v teh kriznih časih žal ni  
denarja.

Kljub temu, da sredstev v teh kriznih časih 
ni na pretek, v občini Sveta Trojica dokazuje-
jo, da se da z dobrim in preudarnim gospo-
darjenjem tudi z manjšimi sredstvi veliko 
narediti.

Tomaž Kšela

Kljub zimi se nadaljujejo obnovitvena 
dela v kulturnem domu. V tej fazi obnove so 
izvajalci opravili tudi nekatera dela, na kate-
ra prvotno niso računali, saj se je ob obnovi-

tvenih delih odkrilo nekaj pomanjkljivosti, 
ki so nastale že ob sami gradnji objekta. 
Tako so morali predvsem izvesti protivlažno 
zaščito objekta, kar bo po oceni župana ob-

čine končno vrednost 
investicije nekoliko 
podražilo. Kljub doda-
tnim delom pa župan 
ocenjuje, da bo objekt 
končan najkasneje v 
poletnih mesecih, kar 
je precej pred pred-
videnim rokom, ki je 
načrtovan za začetek 
decembra. Po zago-
tovilu izvajalca naj bi 
bila obnova kulturnega 
doma končana že okoli 
prvega maja. 

Letošnja zima je postregla s precej več 
snežnimi padavinami, kot je bilo to značil-
no za nekaj zadnjih let. Kljub zimski idili, ki 
je posledica teh snežnih padavin, pa se nad 
njimi precej manj navdušujejo v slovenskih 
občinah, ki že tako ob okrnjenih proračunih 
razpolagajo z manjšim deležem denarja za 
investicije. Snežne razmere pa seveda terjajo 
svoj finančni delež, ki bo to zimo precej večji 
kot pretekla leta. 

Župan občine Sv. Jurij v Slovenskih gori-
cah pove, da je občina v preteklem zimskem 
obdobju za zimsko službo porabila približno 
50.000 €. Tolikšen znesek je v proračunu 

namenila tudi za to koledarsko leto, a ga je 
zaradi snežnih razmer v mesecu decembru 
in januarju že porabila. Peter Škrlec ob tem 
ugotavlja, da bo občina primorana zaradi 
tega dejstva izpeljati rebalans proračuna in 
zimski službi nameniti več denarja, katerega 
bi sicer lahko uporabila za druge investicije 
v občini. »Ob tem pa na občini računamo 
tudi na to, da bo letošnja zima pustila tudi 
precej več posledic na cestah kot v preteklih 
letih. Tako bo potrebno precej več krpanj in 
urejanj bankin na občinskih cestah,« dodaja 
župan Škrlec.

O tem, da so gospodarske razmere v 
države vse prej kot blesteče, čivka 
že vsak vrabec na veji. Nekaj besed 

o tem smo spregovorili tudi z županom ob-
čine Sv. Jurij v Slov. goricah Petrom Škrle-
cem. »Glede na trenutno gospodarsko stanje 
v državi se lahko upravičeno bojimo, kako 
bo z občinskimi investicijami v prihodnjih 
letih. Slabo gospodarsko stanje v državi na-
mreč pesti tako gospodinjstva kot posledič-
no tudi občine, ki so dodatno obremenjene 
s čedalje večjimi socialnimi transferji za 
svoje občane. Na drugi strani se je zmanj-
šal še prihodek s strani države. In če to vse 
skupaj seštejemo, pomeni, da bo v prihodnje 
še manj denarja za investicije v občinah, saj 
bodo občine zgolj še aparat za financiranje 
tekočih transferjev,« zaskrbljeno ugotavlja 
naš sogovornik. 

»Prav zaradi negotovih razmer tako v Slo-
veniji kot tudi drugod po Evropi in svetu 
smo si na naši občini zastavili realne cilje. 
Tako bomo v letošnjem letu zadovoljni že s 
tem, da bomo končali in predali namenu ob-
novljen kulturni dom, izpeljali predvideno 
asfaltiranje dveh cest v skupni dolžini prek 
3 km ter uspeli na razpisu za energetsko pre-
novo šole in šolske telovadnice. Na slednji 
razpis smo se že prijavili in upamo, da bomo 
na njem tudi uspešni, saj bi z njim pokrili 
do 85 % vrednosti investicije v energetsko 
prenovo osnovne šole s poudarkom na telo-
vadnici. Seveda želimo najprej vse omenje-
ne projekte zaključiti in poplačati izvajalce, 
šele na to bomo lahko pričeli razmišljati o 
novih investicijah,« poudarja Peter Škrlec, 
ki krmilo občine uspešno vodi že svoj drugi 
mandat.

Obnova kulturnega doma tudi v 
zimskem času

Snežne razmere klestijo občinski 
proračun

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Začrtane investicije bo treba izpeljati! 

Letošnja zima povzroča več preglavic in prinaša več stroškov kot prejšnja leta.

Vabilo k sodelovanju na
Razstavi pirhov 2013 

v Razstavno-protokolarnem centru sv. Martina
v Sveti Trojici v Slovenskih goricah

Vsi zainteresirani, ki bi želeli razstavljati, se prijavite v tajništvu občine,  
tel.: 02/729 50 20 ali 051/602 939 ali na mail: tajnistvo@sv-trojica najkasneje do  

27. 3. 2013, do začetka postavitve razstave. 
Razstava bo odprta od 30. 4. do 7. 4. 2013.
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Z namenom zagotovitve čim boljše ce-
stne infrastrukture na občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah pripravljalo nove občinske odloke 
o rednem vzdrževanju občinskih cest in o 
opravljanju zimske službe na območju obči-
ne. S strani občinske uprave smo še izvedeli, 

da pripravljajo tudi poseben odlok o sanaciji 
in popravilu obstoječih občinskih cest. Na 
podlagi tega odloka bo objavljen razpis in 
nato izbran izvajalec za upravljanje s cestami 
v daljšem časovnem obdobju.

Bogat program s 137 različnimi prire-
ditvami, razstavami in koncerti je so-
ustvarilo več kot 12.000 nastopajočih, 

umetnikov in pustnih šem. Samo na 53. med-
narodnem KarnevalFestu se je skozi mesto v 
99 skupinah sprehodilo okoli 4.000 etnograf-
skih pustnih likov in drugih pustnih šem. Ne-
deljska pustna povorka pa je bila tudi najbolj 
obiskana prireditev kurentovanja, saj si jo je 
ogledalo več kot 30.000 obiskovalcev od blizu 
in daleč. V obeh glavnih povorkah, EtnoFestu 
in KarnevalFestu, so se zvrstili pustni liki iz 
kar 15 držav. Nastopil je Folklorni tulski an-
sambel iz Rusije in prvič tudi kurentu podob-
ni pustni liki iz Bolgarije. Letos so na Ptuju v 
10 dneh zabeležili kar 120.000 obiskovalcev.

Di@log co

Pustovanje v Lenartu, ki je bilo 9. februar-
ja, je potekalo po novi »progi«. Maškare 
so se zbrale na Jurovski cesti, pri novih 

blokih, povorka je krenila po Ilaunigovi ulici, 
nadaljevala pot mimo avtobusne postaje, po 
Maistrovi ulici, naprej po Gubčevi in Goriško-
vi ulici, zaključek povorke pa je bil na igrišču 

pri Vrtcu Lenart. Povorko je spremljalo več ti-
soč gledalcev. V pustnem sprevodu je sodelo-
valo več kot 1000 maškar. Ponovno so nas raz-
veselili učenci in učitelji Osnovne šole Lenart, 
ki so letos kot pustne šeme prikazovali stare 
običaje in kmečka opravila, iz Vrtca Lenart je 
prišlo skoraj 300 najrazličnejših maškar (otrok 
in staršev), pri Sveti Trojici je od mrtvih vstal 
naš nekdanji maršal, saj so člani Kluba male-
ga nogometa pripravili skupinsko maškaro, ki 
so jo poimenovali »Tito 
se je zbudil, znoreli so«, 
originalnosti jim res ni 
manjkalo. Iz Zg. Porči-
ča so prišli »Slovenski 
delavci 2020«, da je 
treba delati, so dokazali 
člani Pihalnega orke-
stra MOL, ki so se prav 
tako našemili v delavce 
najrazličnejših poklicev 
in obrti. V Radehovi so 
odkrili »zlato jamo«, iz 

Twirling kluba lenarških mažoretk so prišle 
mucke, ponovno so nas obiskali Jurovski ora-
či, kurenti iz Trnovske vasi, pustni sprevod pa 
je zaključila konjenica iz Benedikta.

Množica originalnih in zanimivih maškar 
je navdušila obiskovalce. Na srečo ljudem ne 
zmanjka domišljije, norčavosti, vzamejo si čas 

za pripravo pustnih šem, v njihovo veselje in 
v veselje gledalcev. Pust je tradicija, ki se je 
ohranila, preživela različne sisteme, stoletja, 
zato jo je potrebno ohraniti in spodbujati. 
Krizni časi niso izgovor ali vzrok, da bi pustno 
rajanje odpravili, ljudje se radi veselijo, imajo 
pravico do veselja. Ko se ljudje ne bodo več ve-
selili, se bomo lahko vprašali, kaj je z nami kot 
posamezniki in z družbo ter kam gremo.

www.lenart.si

Župan občine Sv. 
Jurij v Slovenskih go-
ricah Peter Škrlec je 
gostil najmlajše obča-
ne. Tudi letos je občina 
Sv. Jurij v Slov. goricah 
v večnamenskem pro-
storu Osnovne šole Jo-
žeta Hudalesa Jurovski 
Dol pripravila sprejem 
novorojencev, rojenih 
v preteklem letu. Leta 
2012 se je v občini ro-
dilo 19 otrok. Od tega 
se je sprejema s svoji-
mi starši udeležilo 11 
otrok od povabljenih 15. Rojene decembra 
2012 bodo namreč na omenjeni sprejem po-
vabili v prihodnjem letu. 

Starše in povabljene novorojence so s 
pesmijo pozdravili otroci iz vrtca z vzgoji-
teljicama Gabrijelo in Sonjo. Slednji so bili  
še pred nekaj leti deležni enega prvih  
županovih sprejemov novorojencev. Starše

in malčke je nagovoril župan, ki je mladim 
občanom ob tej priložnosti izročil praktična 
darila. 

Starši novorojencev v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah so sicer ob rojstvu svojega otroka 
upravičeni do enkratne finančne vzpodbude, 
ki je določena s sklepom občinskega sveta. 

Dejan Kramberger

Županov sprejem novorojencev 

Obetajo se novi občinski odloki 53. kurentovanje na Ptuju

Pustovanje v Lenartu

 Obvestilo o objavljenem
JAVNEM RAZPISU

za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah je 20. 2. 2013 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, ki se bodo podelila na občinski proslavi ob 7. občinskem 

prazniku Občine Sv. Jurij Slov. goricah. V skladu z Odlokom o priznanjih Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 4/11) so z objavljenim javnim razpisom razpisana 

naslednja priznanja: 
priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

Jurijev srebrnik in 
Jurijev zlatnik. 

Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni 
strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis« in na sedežu Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur. 

Razpisani rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 25. 3. 2013, do 14. ure. 

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Gregor Nudl, predsednik

Skupnost občin Slovenije je v preteklem 
letu, ko je praznovala 20. obletnico SOS, 
na 14. februar v občinah po Sloveniji or-

ganizirala Dan odprtih vrat. Občine so se ak-
ciji z veseljem pridružile in tako je dogodek 
postal tradicionalen. Na ta dan občine svojim 
ljudem prikažejo uspehe, načrte ter razvoj-
ne priložnosti svojih okolij. S skupno akcijo 
občin želi SOS opozoriti na številne dobre in 
uspešne projekte slovenskih občin ter tako 
usmeriti pozornost na očiten napredek, ka-
teremu smo priča v letih od reforme lokalne 
samouprave v številnih lokalnih okoljih. Ob-
čine so tiste, ki v osnovi vodijo in usklajuje-
jo lokalni razvoj, ki skrbijo za večino zadev, 
pomembnih za občanke in občane. V časih, 
ko smo obkroženi z negativnimi novicami, je 
čas za pregled in ogled dobrih in uspešnih lo-
kalnih projektov in dobrih praks. Letos so se 

akciji približevanja občanom pridružile tudi 
nekatere občine, ki lani niso sodelovale.

Občina Lenart je povabila občane in dru-
ge zainteresirane v stavbo občine med 12. in 
15. uro. Župan mag. Janez Kramberger in 
podžupan Franci Ornik sta s svojimi sodelav-
ci vsem zainteresiranim občankam in obča-
nom ter predstavnikom medijev predstavila 
realizirane in tekoče projekte ter si vzela čas 
za pogovor tudi o drugih, za prebivalce naše 
občine pomembnih temah.

Akciji Dan odprtih vrat se je pridružila 
tudi občina Cerkvenjak od 13. do 16. ure. 
Župan Marjan Žmavc je s svojimi sodelavci 
predstavil vse že zaključene projekte v obči-
ni, pa tudi projekte, ki so v fazi priprave. Na 
razpolago je bil tudi za pogovor z občankami, 
občani in mediji.

E. P.

Dnevi odprtih vrat v občinah
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Delo v Občinskem odboru Socialnih 
demokratov Sveta Ana je ponovno 
zaživelo. 14. decembra 2012 smo se 

člani Občinskega odbora Socialnih demokra-
tov Sveta Ana zbrali v gasilskem domu Sveta 
Ana na volilnem občnem zboru članstva. 

Opravili smo pregled 
opravljenega dela v pre-
teklem obdobju, razre-
šili smo člane predsed-
stva in izvolili nove.

Predsednik Občin-
skega odbora Socialnih 
demokratov Sveta Ana 
je postal Gregor La-
secky, podpredsednik 
Miran Rola, tajnica 
Bernarda Potočnik, 
članica predsedstva 
Valerija Pučnik in član 
Anton Moleh.

Zastavili smo si obširen plan dela za obdo-
bje do lokalnih volitev leta 2014.

Vsi, ki ste pripravljeni pomagati za boljši 
jutri, pridružite se nam, ste dobrodošli.

Rastko Hafner

Minilo je polnih 15 let aktivnega, 
uspešnega in ustvarjalnega dela v 
prostorih VDC Polž Maribor, enota 

Lenart Mravlja, na Ilaunigovi 19 v Lenartu.
1. februarja 1998 je 

v sklopu CSD Lenart 
in pod okriljem takra-
tnega direktorja mag. 
Josipa Lukača pričel 
delovati VDC Mravlja 
Lenart z 18 uporabni-
ki, ki so bili najprej vsi 
vključeni v eno delav-
nico. Kasneje je bilo v 
strategiji razvoja pred-
videno, da vsi VDC-ji 
v Sloveniji delujejo kot 
samostojne organiza-
cije. Tako se je VDC 
Mravlja Lenart leta 
2004 priključil regij-
skem centru VDC Polž Maribor.

Danes je v enoto Mravlja Lenart vklju-
čenih 38 uporabnikov, ki delajo in ustvar-
jajo v štirih lepih in prostornih delavnicah. 
Uporabniki so vključeni v storitev vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. 
Izvajamo različne zaposlitvene programe, 
teme vseživljenjskega učenja ter skrbimo za 

kvalitetno preživet prosti čas.
Svoj praznik smo obeležili z dnevom od-

prtih vrat, ki je potekal 7. 2. 2013 v naših 
prostorih. Številne obiskovalce je pozdravila 

direktorica mag. Jasmina Breznik, lutkovna 
skupina Mravlja se je predstavila z igrico 
Mavrična ribica. 

Obiskalo nas je veliko ljudi, kar nas razve-
seljuje, da smo sprejeti v okolju, kjer deluje-
mo že polnih 15 let.

Gordana Kosanič, vodja enote Mravlja 
Lenart

Člani Slovenskogoriškega foruma iz 
Cerkvenjaka so svoj občni zbor, na 
katerem so pregledali delo foruma v 

lanskem letu ter sprejeli program dela za le-
tos, popestrili s predavanjem in pogovorom 
s srčnim kirurgom dr. Jušem Kšelo, dr. med., 
specialistom kardiokirgije z Univerzitetnega 
kliničnega centra v Lju-
bljani o boleznih srca 
od prvih težav s srcem 
do njegove transplan-
tacije. Ko je odgovarjal 
na vprašanja članov fo-
ruma, je dr. Kšela spre-
govoril tudi o svojih 
izkušnjah z operaci-
jami na odprtem srcu 
in s presaditvami srca,  
ki jih izvajajo pri nas 
in terjajo usklajeno 
timsko delo številnih 
strokovnjakov.

Sicer pa bo Slovenskogoriški forum letos 
največ pozornosti posvetil razpravam in 
ozaveščanju o prednostih ekološke pridelave 
hrane in samooskrbe s hrano v Sloveniji ter 
o skrbi za zdravje.

T. K. 

Slovenskogoriški forum o boleznih srca in ožilja

Srce imamo samo eno, zato ga 
moramo čuvati

Volilni občni zbor SD Sveta Ana

15 let delovanja enote Mravlja Lenart

Posebej pestro leto na kulturnem po-
dročju je bilo tudi leto 2012, so ugo-
tovili na občnem zboru KD Sv. Ana. 

V okviru društva delujejo tri sekcije, in sicer 

zbor, folklorna ter dramska skupina. Pregle-
dali so skupno delo na področju kulture ter 
udejstvovanja na domala vseh prireditvah v 
občini in tudi širše. Tako je KD lansko leto 

»spravilo pod streho« proslavo ob sloven-
skem kulturnem prazniku, Za domače po 
domače, Tu sem doma, večerne koncerte 
v Aninem tednu, 29. glas Slovenskih goric, 

Nekoč v starih časih 
(folklora), V pričako-
vanju božiča (zbor), 
predstavitev Kultur-
nega društva OŠ Sveta 
Ana občanom Svete 
Ane in igro (dramska 
skupina). Sodelovanje 
na zelo zglednem nivo-
ju poteka še z ostalimi 
društvi v občini, saj je 
nesebična pomoč med 
posameznimi sekcija-
mi in društvi samou-
mevna in zelo pestra. 
Prav tako se bodo raz-
ličnih revij udeležile 
vse tri sekcije, ki bodo 

tako doma kot tudi širše predstavljale pestro 
in bogato kulturo občine. 

S. R. Breznik

Na kulturni praznik, 8. februarja 
2013, so se v Gasilskem domu Osek 
na volilnem 64. občnem zboru 

zbrali gasilci Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Osek, ki ob gasilki dejavnosti skrbi tudi 
za družabno in kulturno življenje v Oseku. 

O dejavnosti in 
načrtih društva sta 
poročala predsednik 
in poveljnik društva 
Franc Rojko in Slav-
ko Šilak. V kraju in v 
bližnji okolici na sre-
čo ni bilo požara, so 
pa gasilci pomagali ob 
poplavah v Dupleku 
in Malečniku ter pri 
gašenju požarov v dru-
gih krajih. V svojem 
poročilu se je predse-
dnik Rojko dotaknil 
tudi svojih prizadevanj 

za napredek društva v svojem 25-letnem 
predsedovanju. Trudil se je, da bi bili dobro 
opremljeni in imeli dobre pogoje za delo. 
Tako je ob nabavi gasilskega avtomobila kot 
garancijo zastavil svojo hišo, kar je bilo tedaj 
pogumno dejanje. Na predlog dosedanjega 

Rednega letnega občnega zbora KORK 
Sv. Jurij se je udeležilo 78 članov, krvo-
dajalcev in drugih povabljenih gostov. 

Po besedah predsednice KORK Sv. Jurij Olge 
Breznik so z izpeljanimi aktivnostmi in pro-
jekti v minulem letu zadovoljni, saj so izvedli 
celo več projektov, kot si jih načrtovali. Poleg 
rednih aktivnosti, kot so meritve holesterola, 
trigliceridov in slad-
korja v krvi, organiza-
cij krvodajalskih akcij, 
obiska starejših za Jur-
jevo, srečanje starejših 
in Drobtinice, ki jih v 
Krajevni organizaciji 
Rdečega križa Sv. Jurij 
organizirajo vsako leto, 
bodo v letošnjem letu 
nabavili defibrilator. 
Slednji bo občanom Sv. 
Jurija v Slov. gor. na vo-
ljo v vsem znani doma-
či gostilni Špindler. 

Na občnem zboru so 

vsi krvodajalci, ki so v minulem letu kri da-
rovali z okroglo številko, prejeli priznanja in 
darila steklarne Rogaška. Predsednica dru-
štva se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljuje 
vsem prejemnikom priznanj in vsem, ki so z 
udeležbo na občnem zboru pripomogli, da je 
le-ta potekal v dobrem vzdušju.

D. K.

Občni zbor KD Sveta Ana

64. občni zbor PGD Osek
Po 25 letih uspešnega vodenja se je poslovil Franc Rojko

Občni zbor RK Sv. Jurij
V Sv. Juriju bodo nabavili defibrilator

Zbralo se je okoli 50 članov KD, ki so prisluhnili poročilom o delu.
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V četrtek, 7. 2. 
2013, so se v 
Okrep čeva l-

nici pri Ančki zbrale 
članice in častne člani-
ce na svojem rednem 
letnem občnem zbo-
ru. Vabilu na ta občni 
zbor pa so se odzvali 
predsednica Območne 
zveze Društva kmeč-
kih gospodinj Angel-
ca Rakuša, ki prihaja 
iz Gornje Radgone, 
predsednica kmečkih 
gospodinj Jakobski 
Dol    Jožica   Šerbinek,   
predstavnik Kmetijsko svetovalne službe Le-
nart Franc Senekovič, župan občine Sv. Jurij 
v Slovenskih goricah Peter Škrlec ter pred-
stavniki domačih društev.

Poročale so o opravljenem delu in o fi-
nančnem poslovanju. Zaznati je bilo, da so 
v društvu zadovoljni z opravljenim delom 
v preteklem letu. Članice so sprejele nov 
delovni program za leto 2013, ki je med 
drugim tudi naravnan na meddruštveno so 

 

delovanje v UE Lenart in širše. Opravljene 
pa so bile tudi volitve novega UO oziroma 
predsednice društva. Zanjo je bila soglasno 
potrjena Miranda Komperšak, ki je že ne-
kaj časa nadomeščala prejšnjo predsednico. 

Župan in predstavniki društev v kraju so 
dejali, da si želijo dobrega sodelovanja. Po 
končanem uradnem delu je sledilo prijetno 
druženje s pustnim prizvokom.

Rudi Tetičkovič

Krepko smo že zakorakali v leto 2013; 
v leto, za katerega je bilo povedano, 
da bo zelo težko, polno hrabrih od-

ločitev. Takšnih hrabrih odločitev smo va-
ščani Radehove že vajeni, saj se zavedamo, 
da bomo samo z lastnimi videnji, realizacijo 
lastnih planov doživljali lepši skupni jutri.

Komaj smo postorili vse potrebno okoli 
domov, na poljih, v vinogradih, že smo sode-
lovali na žegnanju našega farnega zavetnika 
sv. Lenarta. Da bi nam bilo v zimskih večerih 
lepše in bi lepo pregnali dolgi december, ki 
pa je zaradi vsega dogajanja tudi hitro mi-
nil, smo se zbirali v prostorih Turističnega 
društva, kjer smo izdelovali različne okraske 
za adventni in božični ter novoletni čas. S 
temi izdelki smo sodelovali v vseh terminih 
na lenarškem božično-novoletnem sejmu. 
Nekaj izdelkov smo prodali, večino pa smo 
udeleženci sejma med seboj zamenjali, tako 
da smo izkušnje in delo porazdelili po slo-
venskogoriški deteljici. 
Kot leta doslej smo tudi 
v preteklem božičnem 
času okrasili prostore 
društva, božično drevo 
ter se napotili z bakla-
mi proti farni cerkvi 
k polnočnici. Vaščani 
Radehove si povemo 
vse, kar se je zgodilo 
ali bi se moralo zgoditi 
v letu, ki se je izteka-
lo, na tradicionalnem 
Štefanovem srečanju 
oziroma zaključku leta 
v Gostišču Švarc. Ob 
živi glasbi, srečelovu, 
besedah in mislih, ki 
jih ni zmanjkalo, smo 
se družili do jutranjih ur, v do zadnjega ko-
tička napolnjeni gostilni, ki je ta večer samo 
radeška. 

Potem ko smo ugotovili, da na prehodu 
starega v novo leto ne bo organizirano silve-
strovanje v Lenartu, smo sami poskrbeli za 
praznični čar silvestrovega. Na sredini vasi 

smo postavili šotore, vanje namestili plinske 
peči za gretje, pripravili hrano in pijačo, po-
skrbeli za veseli del, glasbo in ognjemet, ter 
prav lepo prisrčno ter veselo pričakali leto 
2013. 

Kot sem na začetku napisala, je leto 2013 
težko leto, primanjkuje denarja, premalo je 
delovnih mest, želje pa imamo vsi ljudje in 
različni ljudje tudi različno zremo v priho-
dnost. Radeščarji imamo veliko načrtov in 
idej za prihodnost. Pridni in delovni, kot 
smo, smo našli v Radehovi zlato jamo, pol-
no zlatih palic različne teže. Vso zlato smo 
skrbno skrili v radeški trezor, skupno z zla-
tim zrnjem, ki smo ga nastrgali iz zlate jame, 
ob zlatih palicah. Tako smo se - širokosrčni, 
kot vaščani Radehove smo, podali v mesto 
Lenart na pustno povorko, da bi tudi me-
ščanom podarili nekaj zlatega zrnja in zlatih 
palic z namenom, da bi tudi Lenart oboga-
tel, rastel v uresničevanju lastnih idej in idej 

drugih. Naš moto je bil:
Zlate besede, zlate reči, zlate ljudi in se-

veda zlate palice se v Radehovi dobi. Nam 
kaj zavidate? Malo nam lahko, saj smo polni 
idej in v Radehovi se imamo fajn, saj veselje 
in smeh v naši vasi ni greh. 

Helena Dolajš

Turistično društvo Cerkvenjak je že 
tretje leto organiziralo tradicionalni 
nočni pohod na predvečer Antonove 

žegnanjske nedelje. Pohodniki se zberejo na 
parkirišču pod farno cerkvijo in krenejo na 
pot po občini Cerkvenjak. Da lepše vidijo, si 
svetijo z baklami. Na pohodu Turistično dru-
štvo organizira manjše kontrolne točke, kjer 
domačini postrežejo s kuhanim vinom, ča-
jem, sokom ali tako imenovanim špricarjem. 

Pohod je vsako leto na drugi lokaciji v 
občini Cerkvenjak. Letos je pot 180 poho-
dnikov različnih generacij od 17. do 21.30 
ure vodila na12-kilometrski relaciji Cerkve-
njak-Cogetinci-Grabonoški Vrh-Cogetinci-
Ivanjski Vrh-Cenkova. Na poti smo imeli 
osem kontrolnih točk, med katerimi je bila 
glavna točka, na kateri 
je bila gostiteljica Turi-
stična kmetija Firbas iz 
Cogetincev. Na prvem 
postanku smo se usta-
vili pri družini župana 
Marjana Žmavca, rav-
natelja Mirka Žmavca 
ter Stanka Žmavca. Na 
drugem postanku smo 
bili pri družini Rojs iz 
Kraljevcev iz občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici, 
sodelovala je tudi dru-
žina Klajnošek. Tretji 
postanek je bil pri dru-

žini Leopolda Trbuca iz Čakove in Franca 
Čeha iz Grabonoškega Vrha v občini Sveti 
Jurij ob Ščavnici. Četrti postanek smo opra-
vili pri družini Gregorec in Roškar v Gra-
bonoškem Vrhu, družini Klajnošek, družini 
Koler in Letonija v Cogetincih. Osrednja 
postaja je bila pri družini Firbas v Cogetin-
cih. Na šestem postanku smo se zadržali pri 
družini Čeh v Ivanjskem Vrhu, na sedmem 
pri čebelarstvu Hauzer v Cogetincih in na 
osmem postanku pri vinogradništvu Vebe-
rič-Kozar v Cogetincih.

Na vseh postankih, tudi na osrednji točki, 
so nam omenjeni gostitelji ponudili različne 
dobrote. TD se vsem toplo zahvaljuje. 

Alojz Zorko

Člani Čebelarskega društva Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah so se 26. januarja 
2013 v prostorih družinske turistične 

kmetije Janeza Škrleca v Zgornjem Partinju 
zbrali na 57. rednem občnem zboru. Uvo-
doma jih je nagovoril predsednik Jože Škr-
lec, nato so se zvrstila 
poročila predsednika, 
tajnice, blagajničarke 
in nadzornega odbora 
o delovanju društva v 
letu 2012. Soglasno so 
sprejeli program dela 
za leto 2013, ki zajema 
spomladansko preda-
vanje za čebelarje na 
Zgornji Velki, posadi-
tev medenih dreves v 
okolju občine Sveti Ju-
rij v Slovenskih goricah 
(marec-april) in posta-
vitev ograje okrog no-
vega čebelnjaka pri OŠ 
Jožeta Hudalesa in vložitev čebeljih družin v 
čebelnjak do konca aprila 2013.

Prav tako so sprejeli pripravljeni veteran-
ski program VF NVI – program zatiranja 
varoze za leto 2013. Zdravilo »Coumaphos« 
bo MKO sofinanciralo preko Operativne-
ga programa zatiranja varoze v letu 2013 v 
okviru poletnega zatiranja varoj pri čebelah.

V nadaljevanju velja omeniti, da ČD Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah intenzivno sode-
luje z OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, tako 
so pridobili večje število učencev in ustano-
vili Čebelarski krožek Mladi čebelar. Zaho-
dno ob šoli je društvo postavilo čebelnjak, 

ki meri 24 m2. V ta projekt je bilo vloženih 
veliko ur prostovoljnega dela. V pomoč pri 
izdelavi čebelnjaka so priskočili gasilci PGD 
Sv. Jurij in člani ČD Sv. Jurij, ki so vešči to-
vrstne izdelave. Skratka čebelnjak je tudi lep 
okras zraven objekta osnovne šole.

Rudi Tetičkovič, Foto Tone

Občni zbor jurovskih kmečkih gospodinj

Božično-novoletno-pustni čas v Radehovi

Antonov pohod

Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Sl. gor. 

predsednika so za novega predsednika izvo-
lili Bena Lorgerja, gasilcem – jubilantom in 
tistim, ki so opravili izobraževanje, so pode-
lili priznanja. Posebno priznanje je poveljnik 
društva Slavko Šilak podelil odhajajočemu 
predsedniku Francu Rojku ter se mu zahva-
lil za uspešno vodenje društva. Na zboru 
je spregovoril tudi predsednik GZ Lenart 
Gregor Nudl, ki je med drugim menil, da 

bodo imeli poslej lažje delo, saj je dosedanje 
vodstvo postavilo dobre temelje. Udeležence 
zbora je nagovoril tudi podžupan občine Sv. 
Trojica Peter Leopold, ki je društvu čestital 
za uspehe in poudaril, da v občini delujejo 
tri gasilka društva, Osek, Gočova in Sv. Tro-
jica, zaradi česar je težje zagotoviti dovolj 
denarja za delovanje.

Ludvik Kramberger

Društvo Zavetje – brezplačna pravna pomoč
Od februarja 2013 bomo izvajali brezplačno pravno pomoč samo po  

predhodnem naročilu. Naprošamo vas, da se za termin predhodno naročite  
na telefonsko številko: 02 673 05 08 ali 041 659 338 ali 031 453 406 oz. po 

elektronski pošti: d.zavetje@gmail.com.

Uradne ure društva:  
torek: 9.00 - 12.00, sreda: 9.00 - 12.00, petek: 9.00 - 12.00
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Slovesno je bilo v nedeljo, 20. januarja, 
v Cerkvenjaku, kjer je cerkev posve-
čena svetniku Antonu Puščavniku, ki 

goduje 17. januarja. Ta je bil včasih izredno 
priljubljen »patron«. Ljudstvo si ga je izbra-
lo za zavetnika živine. In ponekod po svetu 
ga imajo še za zavetni-
ka vitezov, mesarjev, 
svinjskih pastirjev, 
tkalcev, slaščičarjev, 
grobarjev pletarjev … 
V naših krajih je ve-
ljal nekoč tudi za mo-
gočnega priprošnjika 
pri izbiri zakonskega 
partnerja in so ga s te 
plati še posebej častila 
mlada dekleta.

Žegnanjska Antono-
va nedelja je privabila 
ljudi od blizu in daleč. 
Ob 10. uri je bilo v cer-
kvi osrednje slovesno 
bogoslužje. Darovala 
sta ga pater Bernard Goličnik iz Svete Troji-
ce in domači župnik Janko Babič.

Najrazličnejši kramarji so postavili šte-
vilne stojnice. Na prostoru pred cerkvijo 
so svojo stojnico postavile tudi prizadevne 
članice cerkvenjaškega društva kmečkih de-
klet in žena, kjer so se po maši ljudje zastonj 
okrepčali z domačimi kmečkimi dobrotami 
in ogreli s kuhanim farovškim vinom. Manj-
kal ni tudi Slovenskogoriški pihalni orkester 
Kulturnega društva Mol iz Lenarta.

Med številnimi prodajalci že leta ni moč 
najti nekoč nepogrešljivih lončarjev, pa tudi 
verniki pod svetnikovo podobo ne prinaša-
jo več klobas in krač, ki so baje pri svetni-
ku najbolj zalegle pri izpolnjevanju želja. V 
Cerkvenjaku je ta navada izumrla že pred 
nekaj desetletji. Zbrane dobrote so potem 

prodajali cerkveni ključarji faranom na cve-
tno nedeljo na licitaciji. Izkupiček je šel za 
potrebe cerkve.

O svetniku Antonu vemo, da je oče me-
nihov in puščavnikov. Bil je Egipčan in se 
je z dvajsetimi leti umaknil v puščavo, kjer 

je v razmišljanju prebil skoraj sto let. Bil je 
človek, ki mu življenje ni prizanašalo s sku-
šnjavami pa tudi z »nečistostmi«. To naj bi 
ponazarjal prašič, ki je skoraj na vseh podo-
bah tega svetnika. Na nobeni podobi tudi 
ne manjka zvonček na palici. Z njim naj bi 
odganjal zle duhove, ki so ga skušali. Ljud-
stvo pa si podobo prašička razlaga drugače. 
Preprosto sodi, da je svetnik pač zavetnik 
prašičev. In častijo ga tudi rejci prašičev. 

Kakorkoli že, žegnanjska Antonova nede-
lja je minila v sproščenem vzdušju. Iz Nego-
ve in Sv. Jurija ob Ščavnici pa so tudi letos 
romarji na žegnanje v Cerkvenjak prišli peš 
kot v časih, ko ljudje še niso imeli avtomobi-
lov in tako naredili nekaj koristnega za svojo 
kondicijo in zdravje. 

Tekst in foto: Franc Bratkovič

Leto 2012 si bomo zagotovo zapomni-
li po močnih padavinah ob koncu 
oktobra in v začetku novembra, ki 

so zalile dobršen del Slovenije. Slovenske 
gorice so se v večini izmaknile poplavam 
hujših razsežnosti. V letu 2012 je v Sloven-
skih goricah padlo 971 mm padavin na m2, 
kar je blizu letnega povprečja, ki znaša za 
obdobje 2002-2012 937,9 mm oz. litrov na 
m2. Bolj zanimiv je podatek, da smo imeli v 
preteklem letu zelo suho zimo in, z izjemo 
meseca maja, nadpovprečno suho pomlad. 
Prav zaradi tega se je nivo podtalnice, ne le 
v Slovenskih goricah, temveč tudi v drugih 
slovenskih krajih, močno zmanjšal. Začetek 
poletja je sicer kazal na vlažno poletje, a je 
bil avgust izrazito suh. Padlo je namreč vse-
ga 22 mm padavin, medtem ko jih v povpre-
čju pade skorajda 120. Zaradi obilice sonca v 
poletnih mesecih je preteklo leto prej kot po 
navadi dozorelo tudi sadje. Posledično smo 
bili priča prvim trgatvam že v avgustu. Jesen 

je postregla s količino padavin, ki je kon-
kretno presegla večletno povprečje. Posebej 
pomemben podatek je tudi ta, da so te pa-
davine padle v obliki močnejših nalivov, kar 
je dodatno povzročalo težave s poplavami in 
plazovi. Tako je na primer meseca oktobra 
padlo kar 100 litrov več dežja na kvadratni 
meter kot povprečno. 

Podobnih vremenskih ekstremov in hitrih 
menjav hladnega in toplega vremena gre za 
pričakovati glede na čedalje bolj vidne pod-
nebne spremembe tudi v tem letu. Letos smo 
tako že bili priča nadpovprečno toplemu za-
četku leta. Na drugi strani pa sta nam tako 
januar kot tudi začetek februarja postregla 
s količinami snega, ki jih nekaj zadnjih let 
nismo vajeni. Nad slednjim se zagotovo ne 
navdušujejo na občinah, saj zimska služba 
ob že tako skrčenih proračunih zaradi pobe-
ljenih in poledenelih cest še dodatno klesti 
sredstva za investicije. 

Dejan Kramberger

Mrzla Antonova nedelja

Padavine v letu 2012
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za tako dober plen, kot kaže fotografija. Lovci na fotografiji so še z nekaterimi drugimi 

tovariši lovci

lovci LD Benedikt intenzivno lotili lova lisic in kun. V ranih urah odhajajo iz toplih postelj in 

uspeha in volje tudi za nadaljnji lov na lisice, smo jih poimenovali kar Lis

Foto: Lovci Benedikt

 

Starešina LD Bene-
dikt Janez Čeplak 
pozdravlja svoje 

lovske tovariše, obe-
nem pa jim čestita za 
tako dober plen, kot 
kaže fotografija. Lov-
ci na fotografiji so še 
z nekaterimi drugimi 
tovariši lovci v kratkem 
času uplenili nekaj več 
kot dvajset lisic in kun.

Populacija kun in 
lisic v zadnjih letih in-
tenzivno narašča, zato 
na lovsko družino vsa-
ko leto prihaja vedno 
več pritožb kmetov, da jim lisice in kune 
povzročajo škodo. Zaradi tega so se lovci LD 
Benedikt intenzivno lotili lova lisic in kun. V 
ranih urah odhajajo iz toplih postelj in vztra-
jajo v vsakem vremenu ter se vsak dan vra-
čajo z novim plenom. Ker so pokazali toliko 
uspeha in volje tudi za nadaljnji lov na lisice,   

smo jih poimenovali kar Lisičarji.
Lisičarji pa kmetom priporočajo, da si ure-

dijo ustrezne ograjene prostore za svoje do-
mače živali in jih tako zaščitijo pred lisicami 
in kunami.

Starešina LD Benedikt Janez Čeplak,  
foto: Silvo Prosič

Lovska družina 
Velka je v svo-
je vrste sprejela 

Patrica Rajšpa, ki je le-
tošnje leto postal njen 
polnopravni član. Na 
fotografiji s starešino 
Francem Omanom na 
levi in Konradom Ma-
herjem na desni.

SReBr

Lisičarji Lovske družine Benedikt

Lovski krst

Günter Verov-
šek je upleni-
telj divje svinje 

v revirju LD Velka. 
Lovska sreča ga je ob 
lovskih tovariših Jane-
zu Holerju ter Milanu 
Hedlu doletela 20. ja-
nuarja. Na fotografiji s

sotovariši iz lovskih 
vrst. Lovski blagor.

SReBr

Letošnja obilna snežna letina je primerna 
za postavitev snežakov. Vsem je znan 
snežak s »piskrom« na glavi in z metlo 

v roki. Za oči so nekoč uporabljali premog 
ali oglje, nos pa so izdelali iz korenčka. Take 
snežake je že kot otrok postavljal tudi Bran-
ko Lorenčič iz Čagone pri Cerkvenjaku. Tudi 
sedaj ko kot obrtnik opravlja slikopleskarska 
dela, vsako leto, ko je dovolj snega, ob svo-
ji hiši postavil kako figuro iz snega. Ker ima 
slikarski in kiparski talent, je letos oblikoval 
posebno mačjo idilo. Lahko bi jo poimeno-
vali Zaljubljena muca in muc. Ali je tako, pre-
sodite, ko boste pogledali fotografijo. Ni kaj, 
mož je pravi umetnik. Škoda je le, da se bo 
njegova umetnost, ko bo topleje, stopila. Prav 
zato smo ga obiskali, da bo ostal njegov mačji 
ljubezenski par ovekovečen na papirju.

Ludvik Kramberger

Uplenitev divje svinje

Skulptura Mačja ljubezen iz snega
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Že v zadnjem lanskem četrtletju smo 
poročali, da tudi v lenarški družbi Pre-
vent Halog napovedujejo odpuščanje 

delavcev. Tako naj bi decembra in januarja 
ostalo brez dela 213 od 742 delavcev. Di-
rektor družbe Prevent Halog Franz Thomas 
Herzog je navedel, da tudi lenarško podjetje 
kot del avtomobilske industrije deli usodo 
zdajšnje gospodarske 
krize in da bodo zaradi 
slabših pogojev poslo-
vanja in napovedanega 
precejšnjega zmanj-
šanja naročil morali 
proizvodne zmogljivo-
sti prilagoditi. Ob tem 
pa je neizogibno tudi 
zmanjšanje števila za-
poslenih. 

Potekali so intenziv-
ni pogovori z zaposle-
nimi, reprezentativnim 
sindikatom in Zavo-
dom za zaposlovanje. 
Ne gre le za občane Lenarta, saj podjetje 
zaposluje delavce iz 26-ih občin, največ iz 
osrednjih Slovenskih goric. Namigi, da naj bi 
proizvodnjo selili iz Lenarta, niso bili ome-
njani, o njih pa se je govorilo ob robu doga-
janja. Vodstvo pa je vendarle omenjalo tudi 
velike davčne obremenitve na zaposlenega 
- v primerjavi z državami vzhodneje od nas, 
zaradi česa nekatera podjetja odhajajo tja.

Po podatkih ob koncu leta naj bi bilo od-

puščanje nekoliko manjše. Okrog 100 zapo-
slenih s seznama presežnih delavcev naj bi 
namreč dobilo nove zaposlitvene pogodbe 
za skrajšani delovni čas - 6 ur dnevno. Tako 
naj bi delali od februarja do maja, kasneje pa 
naj bi, če se bodo razmere spremenile, spet 
prešli na 40-urni delavnik. 

Informacije s sredine februarja pa nava-

jajo, da so nekateri zaposleni že dobili od-
povedi delovnega razmerja, za nekatere pa 
vodstvo še vedno išče možnosti za zaposlitev. 
Okrog 100 zaposlenih s prvotnega seznama 
presežnih delavcev pa naj bi dobilo nove za-
poslitvene pogodbe za skrajšani delovni čas 
- 6 ur dnevno. A v februarju naj bi ti delavci 
še vedno delali po starih pogodbah - 40 ur 
tedensko in so v skladu z njimi tudi plačani.

L. V.

Organizacijske aktivnosti za pripravo 
tretjega KOS-a na Poleni v Lenartu 
so že v polnem teku. Ob uspešno iz-

vedenem sejmu v lanskem letu, na katerem 
je bilo po ocenah zelo veliko obiskovalcev, 
nam je dalo še več vetra v jadra za organiza-
cijo letošnjega. Zdaj je glavna naloga, da ob 
sejemskem delu mehanizacije, obrti in pa se-
veda dopolnilnih dejavnostih na kmetiji naj-
demo še nekaj zanimivih tem, ki se odvijajo 
ob sejmu. Nekaj idej je že, še vedno pa išče-
mo nove. Aktivnosti, ki so se v teh dveh letih 
izkazale kot dobre in predvsem interesantne 
za obiskovalce, bomo seveda obdržali, vedno 
pa je, seveda, potrebno iskati kaj novega. Z 
vinogradniki želimo nadaljevati začeto pot, 
saj je področje Slovenskih goric v vinogra-
dništvu zelo močno. Za nastop drobnice smo 
se dogovorili že v lanskem letu, da jo bomo 
celo razširili. Poskušali bomo ponuditi tudi 
nekaj kulinarike na to temo.

Gojitelji malih živali so bili z nastopom 
lansko leto zadovoljni in so nam obljubili so-
delovanje tudi letos. »Kisla župa« je bil zelo 
prijeten družabni dogodek in tako, seveda, 
ostaja. Mogoče bomo priključili še kuhanje 
kake druge jedi. Ideje, ki se porajajo kot nove, 

so: različna ocenjevanja (bučno olje, ekopri-
delava) in ostalo. Seveda pa ne moremo pre-
ko najbolj odmevnega dogodka prvega dne 
sejma, to je prireditev Preko zelenih gričev v 
organizaciji Radia Slovenske gorice. 

Nekaj razmišljanj je tudi okrog mednaro-
dnega sodelovanja z Madžarsko, Avstrijo in 
Vojvodino. Občina na čelu z županom zelo 
podpira organizacijo KOS-a, saj je to lep pro-
mocijski dogodek za širšo regijo Slovenskih 
goric. O vseh aktivnostih vas bomo obvešča-
li v vsaki številki vašega časopisa Ovtarjeve 
novice. Zadnji vikend v maju pa na vaših ko-
ledarjih že obkrožite za obisk sejma.

F. Lovrenčič

V družbi Prevent Halog si prizadevajo 
zadržati čim več delavcev

Letos od 24. do 26. maja že tretji KOS

Piratstvo v Sloveniji

Kot prvo je treba razumeti, da je pi-
ratstvo posledica dostopnosti in ne 
vzrok. So ljudje, ki se poslužujejo 

piratstva zato, da to prodajajo naprej, kar je 
organizirani kriminal. So pa tudi ljudje, ki se 
poslužujejo piratstva za lastno uporabo oz. 
radi kakšno stvar prej poskusijo, pogledajo ali 
poslušajo, da ne kupijo »mačka v žaklju«. Kot 
je že omenjeno, je piratstvo posledica dosto-
pnosti, kar pomeni, da nekateri filmi in glas-
ba veliko prej izidejo v Ameriki kot v Evropi, 
in če jim je zadeva dostopna, zakaj bi čakali 
še mesece, da bi jo lahko pogledali ali poslu-

šali? Dejstvo je, da je ogromno programske 
opreme, ki je v Sloveniji ni na voljo, prav tako 
so slabo založene glasbene in filmske trgo-
vine. Na policah najdemo le tisto, kar je oz. 
je bilo hit, vendar mnoge ljudi zanima tudi 
glasba, ki je legalno tako rekoč nedostopna. 
Po svetu so delali že več raziskav, kar se tiče 
piratstva, in ugotovili, da piratstvo ni krivo za 
upad prodaje originalnih zgoščenk. 

Fenomen v današnjih časih je ameriška 
pevka Lady Gaga, ki se je z aktualnim albu-
mom Born This Way uvrstila na prvo mesto 
lestvice Billboard 200, saj naj bi bilo v prvem 

tednu prodanih več kot 1.108.000 izvodov. Po 
šestih letih je pevki uspelo, da je njen album 
že v prvem tednu dosegel največjo prodajo 
in tako postal deveti najhitreje prodajani al-
bum v Ameriki do zdaj. Leta 2005 je podo-
ben uspeh doživel raper 50 Cent, ki se mu 
je z albumom The Massacre uspelo zavihteti 
na sam vrh lestvice. Pevkin dosežek je toli-
ko bolj odmeven, saj se je prodaja albumov v 
zadnjih desetih letih zmanjšala za 65 odstot-
kov. 300.000 izvodov je bilo prodanih prek 
Amazona, ki je album prodajal za samo 99 
centov, ker je hkrati oglaševal tudi neko novo 
storitev. Kljub temu je pevkin manager Troy 
Carter povedal, da je za posel to vseeno spod-
budno, ker je vsak zakoniti način kupovanja 
glasbe boljši kot piratstvo, čeprav je cenejše.

V Sloveniji je bilo v letu 2010 47 odstotkov 
nameščene programske opreme piratske, kar 
pomeni, da je tržna vrednost znašala 47 mi-
lijonov dolarjev. Na globalni ravni pa je vre-
dnost ukradene programske opreme narasla 
na rekordnih 59 milijard dolarjev, kar je sko-
raj dvakrat več kot ob prvi raziskavi leta 2003. 
Zanimivo je, da se kljub tolikšnem številu 
piratstva uporabniki zavedajo, da je legalna 
programska oprema boljša od nelegalne, saj 
je po njihovem mnenju varnejša in zaneslji-
vejša. Težava pa je v tem, da mnogi uporab-
niki osebnih računalnikov nimajo ustreznega 
znanja, da bi ločili med legalnim in nelegal-
nim početjem, kot je na primer uporaba pro-
gramske opreme z eno samo kupljeno licen-
co na več različnih računalnikih ali nalaganje 
programov z omrežij za izmenjavo datotek.

V državnem zboru so septembra lani javno 
predstavili mnenja o noveli kazenskega zako-
nika, ki med drugim zaostruje pogoje za to, 
kdaj je uporaba avtorsko zaščitenih del ka-
znivo dejanje. Po zdajšnjem zakoniku je na-
mreč kaznivo, če se avtorska dela uporabljajo 
za nadaljnjo prodajo, po predlogu pa je bilo 
kaznivo že, če se avtorsko delo uporablja za 
lastno uporabo.

V bran ljudem in slovenski javnosti, ki bi 
bili zaradi spremembe 148. člena zakona naj-
bolj prizadeti, se je postavila Zveza potrošni-
kov Slovenije. V Sloveniji je sistem avtorskih 
pravic in pravic potrošnikov njihovih del 
neuravnovešen. Zveza potrošnikov Sloveni-

je je prepričana, da predlagana sprememba 
Kazenskega zakonika krši temeljno načelo 
sorazmernosti med nevarnostjo oziroma 
škodo in višino kazni, ker inkriminira tudi 
nedovoljeno uporabo za osebni namen in ker 
je družbena nevarnost teh dejanj majhna, za-
grožena zaporna kazen pa visoka.

Po novih zakonskih določilih bi lahko vsa-
kogar, ki bi neupravičeno uporabil eno ali več 
avtorskih del ali njihovih primerkov, katerih 
skupna tržna cena bo pomenila večjo premo-
ženjsko vrednost (slabih 5.000 evrov oziroma 
pet povprečnih mesečnih neto plač), kazno-
vali z zaporom do treh let. Le en pogled na 
disk domačega računalnika pa pokaže, da je 
med desetinami programov, ki jih povprečni 
slovenski uporabnik uporablja, bore malo le-
galnih programov, še manj pa je legalnih ko-
pij filmov, glasbe, slik in drugega za digitalni 
svet običajnega materiala.

V tem pogledu je obstoječi zakon bolj hu-
man, saj je preganjal in kaznoval le tiste pira-
te, ki so piratsko opremo, programe in glasbo 
prodajali in si s tem pridobivali premoženj-
sko korist. Salomonsko rešitev je iskala tudi 
vladna stran in poskušala situacijo omiliti. 
Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da 
podpira dopolnilo k noveli kazenskega za-
konika glede kršitve materialnih avtorskih 
pravic. Če bi bilo dopolnilo sprejeto, bo člen 
glede nalaganja datotek s spleta manj strog. 
Zadeva se je končala z zavrnitvijo predloga o 
spremembi kazenskega zakonika.

Glede na to, da nas hočejo z raznimi zako-
ni in tehnologijo vedno bolj nadzorovati, se 
je tudi v Sloveniji ustanovila Piratska stranka 
Slovenije. Začetek piratske stranke sega na 
Švedsko, zelo uspešni pa so tudi v Nemčiji, 
kjer imajo prav tako svoje sedeže v parlamen-
tu. Piratska stranka Slovenije se zavzema za 
zasebnost vsakega posameznika, svobodno 
in odprto družbo, večjo transparentnost jav-
ne uprave, prost dostop do informacij, širje-
nje uporabe odprtokodne programske opre-
me in reformo avtorskega in patentnega dela. 
Bori pa se proti vplivom, ki v imenu večanja 
dobička omejujejo človekove pravice in svo-
bodo ter večajo nadzor nad ljudstvom.

Denis Poštrak, dipl. ekon.

Zavarovalnica Triglav je v sklopu ak-
cije, ki v februarju poteka v Območ-
ni enoti Maribor, najprej razveselila 

otroke v Vrtcu Lenart. Zaposleni v zavaro-
valnici so skupaj z otroki izdelali in na dvo-
rišču vrtca postavili 
tri ptičje krmilnice. 

Vrtec v Lenartu so v 
ponedeljek, 4. februar-
ja, obiskali zaposleni v 
zavarovalnici in vod-
stvo njihove območne 
enote. S seboj so prine-
sli ptičje krmilnice in 
jim skupaj s tremi sku-
pinami otrok, starih od 
tri do šest let, vdahnili 
barvitost. Otroci so 
ustvarili tudi različ-
ne izdelke: papirnate 
ptičke, ptičke in ptičje 
hiške iz plastelina in 
kock ter prebirali knji-
ge o pticah.

Najmlajše je nagovoril direktor Območne 
enote Maribor Zavarovalnice Triglav Štefan 
Vöröš: »Odločili smo se narediti nekaj dobre-
ga za naravo, med otroki pa spodbuditi skrb 
za okolje in njihovo ustvarjalnost. Otroci iz 
vrtca bodo redno polnili ptičje krmilnice, mi 
pa bomo poskrbeli za hrano za ptice.« 

Pomočnica ravnatelja Osnovne šole in 

Vrtca Lenart Kristina Travnekar: »Naše delo 
oziroma življenje v vrtcu je zelo povezano in 
vpeto v ožje ter širše okolje. Bili smo veseli 
predloga Zavarovalnice Triglav, da pri nas 
opravijo družbeno koristno delo, ki je pove-

zano z otroki, skrbjo za naravo in z njo po-
vezano skrbjo za druga živa bitja.« 

Nasmejane obraze malih nadebudnežev 
so za zaključek nepozabnega dne pričakali 
še kurenti in v deželo začeli privabljati po-
mlad ter dobro letino.

Sara Težak

Zavarovalnica Triglav postavila ptičje 
krmilnice v Lenartu
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ZNANJE ZA RAZVOJ

V novo leto smo zakorakali polni idej, 
ki smo jih pričeli tudi uresničevati. 
Tako smo v mesecu januarju zaklju-

čili z dobrodelno akcijo zbiranja zimskih 
oblačil in smučarske opreme, ki smo jo pri-
pravili v sodelovanju z Društvom prijateljev 
mladine Slovenskih goric. Zbrane stvari so 
že pristale v rokah tistih, ki si jih zaradi fi-
nančne stiske ne morejo privoščiti. Prav tako 
smo v mesecu februarju zaključili dobrodelni 
projekt, v katerem smo mladim mamicam in 
očetom, ki imajo status študenta in so naši 
člani, podarili bone v vrednosti 100 evrov, ki 
jih lahko unovčijo v izbrani otroški trgovini.

Kljub obilici učenja, ker je namreč v mese-
cu januarju in februarju zimsko izpitno ob-
dobje, smo našli čas za druženje in rekreacijo. 
23. 1. smo se pomerili 
v bowlanju v Bowling 
centru Lenart. Bilo nas 
je kar nekaj in vzdušje 
je bilo odlično. Ker pa 
so naši člani tudi odlič-
ni smučarji in deskarji, 
smo se 2. 2. odpravili v 
sosednjo Avstrijo v Ko-
ralpe, kjer smo se kljub 
hudemu mrazu spustili 
po belih strminah. Vsi 
ljubitelji mask in ma-
skiranja smo začetek 
februarja izkoristili za 
pustno rajanje. Naš 
klub nam je podaril 
karte za Fašenkfest, ki je potekal 12. 2. v UŠC 
Leona Štuklja v Mariboru. Dan za smuko in 
zabavo je bil tudi 23. 2., saj so naši prijatelji 
iz Kluba koroških študentov organizirali do-
godek Vsi na ŠKIS!, ki je potekal na Kopah. 
Zbrali smo se študenti od blizu in daleč. Dan 
smo izkoristili za smučanje/deskanje in osta-
le aktivnosti, ki jih je ta dogodek vključeval, 
zvečer pa »zafeštali« na koncertu rock skupi-
ne Big foot mama. 

Projekti, ki so še pred nami, bodo prav 
tako vključevali veliko zabave, druženja in 

rekreacije. Tako kot že prejšnja leta se bomo 
tudi letos prvi vikend v marcu odpravili na 
smučanje v Kranjsko Goro in si nabrali moči 
in energije za letni semester. 

Vsem našim članom še vedno ponujamo 
veliko popustov, in sicer članski popust v vre-
dnosti 25 % na vso dodatno opremo v Simo-
bil Halo centru Lenart, kopanje po ceni 3 € v 
Termah Radenci, kopanje po ceni 8 € v Ter-
mah Ptuj, brezplačno članstvo v knjižnici Le-
nart, 20 % popust na mesečno karto v Fitnes 
Lenart in članski popust v Fajnfit Lenart za 
aerobiko in spinning. V zimskih mesecih je 
čas za smučanje, zato smo dodali novo ugo-
dno ponudbo. Študentsko ŠKSG smučarsko 
karto za Roglo in Krvavec med tednom vam 
ponujamo za 15 €, med vikendom pa za 20 €. 

V naši novi ponudbi so karte za smučanje na 
Pohorju za vse naše člane samo 22 €. Obilo 
snežnih radosti. Vsak četrtek pa še vedno 
poteka ŠKSG rekreacija v športni dvorani v 
Benediktu. Vse dodatne informacije lahko 
najdete na našem facebook profilu, na naši 
prenovljeni spletni strani: www.sksg.org ali 
nas obiščete ob uradnih urah, ki potekajo v 
naših prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Le-
nartu, in sicer vsako soboto od 10. do 12. in 
vsako sredo med 10. in 14. uro.

Tina Rajh

Študentski klub Slov. goric v februarju

Predavanje o starodavni znanosti ohranjanja zdravja - ajurvedi
Vabimo vas na pogovor o zdravju in predavanje o ajurvedi, ki je starodavna znanost o 

ohranjanju zdravja. Predavanja o Mahariši ajurvedi bodo zajemala naslednje teme: 
- kaj je ajurveda in njeni osnovni principi,
- ohranjanje zdravja z naravnimi zelišči in dnevno rutino,
- povečanje imunosti,
- osnove diagnoze pulza ali branje srčnega utripa, preko katerega ajurvedski terapevt 

določi zdravje človeka.
Predavanje bo v petek, 15. 3. 2013, ob 18. uri v učilnici Izobraževalnega centra. Po 

predavanju se bo možno dogovoriti za poglobljeno pulz diagnozo. Za dodatne informa-
cije ter prijave nas pokličite na telefonsko številko 02 720 78 88.

Tečaj nemščine za delo v Avstriji

Zaradi zelo velikega zanimanja za učenje nemščine vas vabimo k vpisu v 30-urni tečaj 
nemščine, ki je namenjen vsem, ki bi želeli poiskati delo v Avstriji. Vsebina tečaja je 
prilagojena iskalcem zaposlitve:

- pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe,
- pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-pošte,
- iskanje informacij o delodajalcu po internetu in priprava na razgovor,
- medkulturna komunikacija – posebnosti in razlike,
- konverzacija med tečajniki …

Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, 
Lenart, ali po telefonu 02 720 78 88.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Izobraževalni center

Tako ali drugače … odraščanje vsekakor 
zajema širok pas v našem življenju. Že 
od prav majcenih štručk, ki prijokajo 

na svet, nato vsak dan srečujemo besedo ra-
sti-rastem-rasteš, ne nazadnje tudi odrastem. 

Ko si otrok, je lepo, ker se lahko igraš in ti 
ni treba delati. V šoli se srečaš s svojimi pri-
jatelji, starši ti kuhajo, perejo in pospravljajo, 
lahko se zabavaš in nimaš veliko skrbi - razen 
v šoli, kadar se moraš učiti.

Kaj pa mladost? Takrat se začne vse lepo: 
prijateljstvo, simpatije, ljubezen, prvi poljubi, 
zabave s prijatelji ... 

Ko si odrasel, je lepo, ker hodiš v službo, ki 
jo imaš rad. Imaš vozniški izpit, avto in se lah-
ko odpelješ na izlet. Lahko si tudi poročen in 
imaš otroke. Ker hodiš v službo, dobivaš plačo 
in sam skrbiš za sebe.

Ko si že z vnuki in preganjaš dolgčas, pa 
je zagotovo dobro pobrskati po spominih na 

Šolski parlamentarci o odraščanju

V petek, 25. 1. 2013, smo imeli v Be-
nediktu že četrto dobrodelno pri-
reditev ob dnevu šole. V programu 

smo sodelovali delavci, otroci OŠ ter vrtca 
Benedikt. Kot rdeča nit programa je bila 
razširjena družina, v 
kateri se vidijo med-
generacijske razlike in 
nasprotna gledanja na 
današnje življenje.

V sam program so 
bile vpete različne ple-
sne točke mažoretk, ki 
jih uspešno vodi naša 
nekdanja učenka Ve-
ronika Gorišek. Pred-
stavili sta se tudi dve 
folklorni skupini; ena 
je bila oblečena v nova 
oblačila, ki so nastala v 
raziskavi, ki jo je izve-
dla Marija Makarovič, 
priznana raziskovalka folklornih oblačil 
v Sloveniji. Oblačila, ki so jih imeli otroci 
oblečena, segajo v daljnje obdobje okrog 

leta 1900. Tudi šolski bend, katerega člani so 
ravnatelj, učitelj in učenci, je popestril doga-
janje na odru. Ob njihovem glasbenem izva-
janju so na odru uživali malčki iz vrtca. Na 
koncu pa družina, ki je vsebinsko nasmejala 
občinstvo, pride do spoznanja, da je v mla-
dosti čar - pa če je to danes ali v času star-

šev ali v času babic in dedkov. Kot rdeča nit 
zgodbe je potrdila pregovor, ki pravi: mla-
dost je norost, ki skače ... V vsebino progra-
ma smo vključili ansambel Čudežna polja, s 
katerimi smo skupaj odpeli več pesmi. Tanja 

Žagar je s svojo energijo in s pevcem Davi-
dom Gromom izpopolnila naš program. Ob 
pesmi Tanje Žagar so zaplesali prvošolčki in 

drugošolčki.
Številno občinstvo 

sta s kratkim nagovo-
rom pozdravila še rav-
natelj in župan, nato pa 
smo, kot je že v navadi, 
našo prireditev zaklju-
čili s šolsko himno, ki 
smo jo zapeli skupaj z 
občinstvom.

Pozno v noč, ko smo 
še pospravili športno 
dvorano, nam je bilo 
toplo pri srcu, saj smo 
ugotovili, da smo eki-
pa, ki s svojim trudom 
in delom pomaga na-

šim otrokom, ki se v času krize lahko obrne-
jo na Šolski sklad, kamor se je stekel denar 
od vstopnine. Ob tem pa nam pomagajo vsi, 
ki si našo prireditev ogledajo in s tem se tudi 
oni izkažejo v pomoči drugim.

Antonija Zorko

Dan šole v Benediktu
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FELJTONZNANJE ZA RAZVOJ

Osnovna šola in Vrtec Sveta Troji-
ca smo ekošola že od šolskega leta 
2003/04. Vsako leto opravimo za-

stavljene cilje in naloge ter potrdimo ekoza-
stavo. 28. 1. 2013 smo imeli na šoli ekodan, 
ki smo ga pustno obarvali. Vsi učenci so iz-
delovali pustne maske iz odpadnega materi-
ala: kartona, embalaže, časopisnega papirja, 
revij, zamaškov, plastenk, blaga, gumbov … 
Nastale so izvirne maske (klovni, kurenti, 
gusarji, vesoljci, živali …), ki so razstavlje-
ne v jedilnici šole. Tako nas maske vsak dan 
razveseljujejo in pridno odganjajo zimo.

Marta Jemenšek, prof.

Ekodan na OŠ in 
Vrtcu Sveta Trojica

Donacija RC FIT-FAJN OŠ Lenart
Mrzle zimske dni je 

učencem OŠ Lenart 
polepšal gospod Du-
šan Šut, vodja rekre-
acijskega centra FIT-
FAJN v Lenartu, ki je 
za našo šolo pripravil 
humanitarno akcijo 
oz. dobrodelni kolesar-
ski spinning maraton. 
Udeleženci te akcije so 
tako zbrali 340 EUR za 
otroke iz socialno šib-
kih družin.

Simona Peserl  
Vezovnik, OŠ Lenart Udeleženci dobrodelnega spinning maratona v centru FIT-FAJN

4. Ostale žrtve v vojne 1941-1945 
1. Martin Druzovič 
Rojen 9. novembra 1919 na Gibini.
Pred drugo svetovno vojno se je poročil z 
Ano Žmavc in se preselil v Cerkvenjak. Iz-
mikal se je odhodu v nemško vojsko, zato so 
ga septembra 1943 zaprli v Gradcu. Za njim 
izgine vsaka sled, domov so poslali samo 
njegovo denarnico in obleko - to je bila hkra-
ti tudi poslednja novica o njem. Bil je žrtev 
svetovne vojne iz območja sedanje Upravne 
enote Lenart, zato ga uvrščamo na seznam.
2. Milan Gorišek
Sin dr. Milana Goriška, pogrešan po bitki na 
Sutjeski, mobiliziran naj bi bil v NDH, izginil 
leta 1943/44. 65

3. Franc Mesarec
Rojen 1943 v Selcih, umrl 10. 2. 1945 pri 
Gradcu, zaradi pomanjkanja.
4. Marija Schatter 
Medicinska sestra, padla 15. novembra 1944 
v Sv. Trojici v Slovenskih goricah, ko so če-
tniki Jožeta Melaherja - Zmagoslava napadli 
tamkajšnjo orožniško postajo.66

5. Simon Kaučič
Rojen 1942, umrl istega leta v Logatcu. 
6. Rudolf Krancelbinder
Rožengrunt, 1945 so ga odpeljali partizani.
7. Jože Scllag 
Lenart, 1945.
8. Lizika Rihterič 
Rojena 1943, Ihova, Benedikt. Umrla kot 
otrok 28. 2. 1945 v Gradcu.67

9. Bogdan Leoptier
10. 5. 1900 – 12. 5. 1945
10. Karl Danko
17. 12. 1921 – 11. 1. 1945, Lenart
11. Johan (Ivan) Demšar
7. 10. 1923 – 22. 12. 1944, Jurovski Dol
12. Stanislav Hirselj
9. 10. 1913 – 2. 7. 1943
13. Štefan Juršič
7. 12. 1908 – 28. 5. 1943
14. Jožef Kramberger
5. 2. 1926 – 4. 4. 1946, Rogoznica
15. Johan (Ivan) Lipnik
26. 3. 1927 – marec 1945, Ihova68

16. Stanislav Cafnik, Zg. Voličina
april 1941, otrok
17. Alojzija Cafnik, Zg. Voličina
april 1941, otrok
18. Maksimilijan Cafnik
Zg. Voličina, april 1941, otrok69

19. Janez Golob
april 1941, Sp.Voličina70

III. ŽRTVE ZBIRNEGA  
TABORIŠČA HRASTOVEC

O položaju in stanju na gradu Hrastovec ob 
koncu 2. svetovne vojne je na razpolago več 
pričevanj ljudi, ki so tam delali in so razmere 
zelo dobro poznali. V glavnem vsa pričeva-
nja potrjujejo oceno, da je zadnji pravni la-
stnik zapustil Hrastovec kakšnih 20 dni pred 
kapitulacijo Nemčije. V času okupacije od 
1941-1945 na gradu Hrastovec ni bilo oku-
patorjeve vojske, ob koncu vojne so imeli le 
kakšnih 8 do 10 ujetnikov Francozov, ki so 

jih občasno stražili nemški vojaki (običajno 
1 do 2 vojaka). Stražarji ujetnikov so delali 
pri grofu Herbersteinu, ko pa se je rdeča ar-
mada spomladi 1945 bližala reki Muri, se je 
v Hrastovcu za krajši čas nastanila nemška 
vojaška bolnica “Lazaret”, ki se je pred nem-
ško kapitulacijo iz Hrastovca umaknila. Med 
vojno so na gradu živeli tudi civilisti iz Mari-
bora skupaj s svojimi družinami, zlasti še po 
bombardiranjih Maribora proti koncu vojne. 
Na gradu je živela še služinčad, gozdar Šprah 
in Martin Bezjak z družino. Pred odhodom 
v Avstrijo je grof Herberstein predal grad 
in posestva v upravljanje in čuvanje Marti-
nu Bezjaku, ki je s premoženjem upravljal 
do osvoboditve. Po nekaterih navedbah pa 
tudi vse do prihoda prvih taboriščnikov in 
uprave taborišča Hrastovec, maja 1945. leta. 
Martin Bezjak je prišel skupaj z ženo Mari-
jo, roj. Petrovič na grad Hrastovec leta 1938. 
Stanovala sta v prostorih nad vhodom v grad 
in to do začetka maja leta 1945, ko so grad 
zasedli partizani. Martin Bezjak je bil na gra-
du Hrastovec zaposlen kot ribarski mojster, 
njegova žena Marija pa kot gospodinja gro-
fice Herberstein. Imela je možnost dostopa 
v vse grajske prostore, ki so bili opremljeni 
tudi z dragocenim pohištvom.71

 
Grad je takoj po osvoboditvi zasedla jugo-
slovanska partizanska vojska, kmalu so prišli 
prvi taboriščniki. To se je zgodilo v 2. polo-
vici maja 1945. leta, kar potrjuje tudi Zden-
ko Zavadlav, ki navaja, da mu je načelnik 
OZNE v Mariboru povedal, da bodo spreje-
mali tudi zapornike s Krajnskega in da mo-
rajo pridobiti še eno taborišče. Grad naj bi 
bil še uporaben za nastanitev, potrebno je le 
nekaj opreme in malih popravil. Takšna oce-
na nekoliko preseneča, saj so bili objekti na 
gradu Hrastovec solidno vzdrževani, pa tudi 
oprema zelo zadovoljiva. Uredili in opremili 
so taborišče z oznovskim upravnikom in za-
ščito KNOJA.72

V Hrastovec so vodili tudi zapornike iz lenar-
ških zaporov (na današnji Nikovi ulici), veli-
ko mož in fantov je bilo zaprtih tudi v kleti 
občinske stavbe. V prvem in drugem nad-
stropju občinske stavbe pri Lenartu so bile 
zaprte ženske in dekleta, tudi otroci. Predse-
dnik lenarškega okraja v tem času je bil Edo 
Zorko-Mihec. Zasliševanja na Hrastovcu 
naj bi vodil Mladen Devide-Tone. Mladen 
Devide je bil ob osvoboditvi 9. maja 1945 leta 
šef pooblaščenca OZNE za okraj Lenart. V 
tem času se na gradu Hrastovec ni mudil, tja 
je odšel šele 14 dni po osvoboditvi, to je oko-
li 25. maja 1945. leta - po nalogu slovenske 
OZNE. V tem času se je na gradu Hrastovec 
ustanavljalo taborišče. Za komandanta tabo-
rišča je imenoval Franca Pršala-Rajka (Franc 
Senekovič-Franček v svojih pismih navaja 
kot komandanta taborišča Hrastovec Ivana 
Peršaka-Rajka, doma iz Voska pri Pernici).73 

Da je bil komandant taborišča Hrastovec 
Franc Pršal, je potrdil s svojo izjavo tudi že 
pokojni Ivan Muršak iz Sp. Voličine 16. Ob 
osvoboditvi je bil načelnik narodne zaščite za 
okraj Lenart, v Hrastovec pa je prišel kakšnih 
14 dni po ustanovitvi taborišča. Do ustanovi-
tve taborišča na gradu ni bilo jugoslovanske 
vojske, pred formiranjem taborišča pa so bili 
tam bolgarski vojaki, ki so uničili ali pokradli 
nekatere stvari.74

 Se nadaljuje! 

Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih 
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941–1945

65 Majda Dougan, Maribor, ustni vir.
66 Ževart, Lackov odred 2, str. 466.
67 Gradivo ZZB NOV Lenart, seznam umrlih v taboriščih.
68 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Kassel, Frank Eeining. 
Za Lipnik kraj smrti ni definiran, omenja se Meichendorf. Za Jožefa 
Krambergerja pa se navaja taborišče Kaunas.
69 Omenjeni trije otroci so bili učenci OŠ v Voličini in so se igrali 
z minami, ki so bile po okupaciji skupaj z drugim orožjem zaradi 
bližine nekdanje obrambne linije kraljeve jugoslovanske vojske ob 
Pesnici, razmetane po grmovju. 
70 Skupaj z hčerko in sinom so iz radovednosti z grabljami obračali 
mine na travniku posestnika Feliksa Čeha ( prim. Okno v svet, 
Zbornik OŠ Voličina, Voličina 2002, 37.)
71 Zapisnik o zaslišanju Kondrada Bezjaka iz Zg. Voličine pri referen-
tu za imovinsko pravne zadeve SO Lenart z dne 21. januarja 1965.

Pričevanje Marije Bezjak v pisarni referenta za imovinsko pravne 
zadeve SO Lenart z dne 21. 1. 1965.
72 Tone Ferenc, Priprave na konec vojne, Slovenija v letu 1945, 
Ljubljana 1996, str. 25 - 26.
KNOJ –Korpus narodne obrambe Jugoslavije. V Sloveniji so njegove 
enote delovale od avgusta 1944 (prej so bile vključene v slovensko di-
vizijo VDV – Vojske državne varnosti). Od avgusta 1944 so delovale 
tri brigade in nekaj časa še kot 4. brigada vse kurirske postaje. Po 
končani vojni so do pozne jeseni 1945 večino slovenskih partizan-
skih enot, razen dveh divizij, vključili v slovensko divizijo KNOJ.
73 Pismo Franca Senekoviča Marjanu Tošu z dne 7.1.2001. Marica 
Kramberger iz Lenarta navaja kot komandanta taborišča Hrastovec 
Mladena Devideja-Toneta.
74 Zapisnik o pričevanju Ivana Muršaka v pisarni referenta za imo-
vinsko-pravne zadeve SO Lenart z dne 6.2.1965, SO Lenart.

svojo življenjsko pot. Zelo zanimivo so nam 
jo predstavili člani Društva za boljši svet.

Tudi pri nas v Benediktu je tako. Vsak ima 
svojo prehojeno pot. Teme o odraščanju smo 
se dotaknili prav narahlo. Vsak je v sebi spod-
budil neki dražljaj, ki je zatem pronical tja v 
samo globino sebe. Iz te globine je na površje 
prišlo veliko idej, ki smo jih združili glede na 
tematiko.

Letos je Zveza prijateljev mladine Slovenije 
delo otroških parlamentov na državni ravni 
usmerila predvsem v aktivno delo in kon-
kretne predloge, ki se navezujejo na to temo. 
Zato smo se tudi mi lotili zbiranja konkretnih 
idej, kaj vse si mi učenci predstavljamo pod 
besedo odraščanje in o čem bi se v zvezi s to 
temo želeli pogovarjati …

… telesne spremembe, puberteta, skrb za 
osebni videz, nezadovoljstvo s samim seboj, 
osebna higiena, skrb za zdravje, zaljubljenost, 
zanimanje za nasprotni spol, spolnost, spletne 
klepetalnice, prijateljstvo, zaupanje, odgovor-
no življenje, poklici, pogum, preizkušanje 
meja, medsebojni odnosi s starši, brati in 
sestrami, sovrstniki, učitelji … in še okoli 20 
drugih različnih tem. 

Otroci so se o posameznih temah pogovo-
rili že s svojimi razredniki, ki so jih vodili k 

pripravi akcijskega načrta. Le-tega je potem 
vsak oddelek pripravil in tudi predstavil na 
našem skupnem delu dneva. Pri predstavlja-
nju pa seveda ni šlo brez naših moderatork, 
ki so povezovale njihovo ustvarjalnost. To so 
bile: Ana Breg, Leticia Dvoršak, Janja Horvat, 
Katja Petek, Doroteja Perko in Sanja Rajter. 

Za vse te teme so učenci predlagali tudi 
akcijske načrte, med katerimi so izglasova-
li izvedbo treh: ogled filma ali okrogla miza 
pri razredni uri; anketa o tem, koliko so naši 
učenci ozaveščeni glede varne spolnosti: zlo-
ženka, okrogla miza, Valentinova pekarna lju-
bezni, Valentinova pošta.

Zagotovo bo zanimivo spremljati izvedbo 
teh nalog in seveda sodelovati v njih.

Naš predsednik šolske vlade, Gašper Skr-
binšek, pa je seveda vedno skrbel za čas. Vsa-
ko zasedanje ima svoj čas. Tudi mi smo imeli 
skrbno odmerjenega.

Ponosni mentorici, Renata Celcar in Mar-
jana Zorko, sva lahko ob zaključku dneva za-
želeli našim mladostnikom še veliko simpatij, 
prvih poljubov, ljubezni, zabave s prijatelji …

»Akcija o odraščanju« se bo nadaljevala še 
v Lenartu. Tam bodo našo šolo zastopali Ana 
Breg, Sanja Rajter in Žan Ješovnik. 

Marjana Zorko

OŠ Lenart – enota Vrtec
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA VRTEC

V LENARTU ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da
lahko za šolsko leto 2013/14 vpišejo svoje otroke od 18. 3. 2013 do 29. 3. 2013, in 

sicer vsak dan od 8. ure do 15. ure, v sredo do 16. ure. Vpisujemo otroke od 11. meseca 
starosti do vstopa v šolo. Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.

Vpis bo potekal v enoti vrtca (Gubčeva 3, v tajništvu). Tam dobite tudi
vlogo za vpis otroka, vloga pa je tudi na spletni strani vrtca – www.oslenart.si.
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SPOMINI MED LJUDMI

Spet sem listal po Ovtarjevih in Doma-
čih novicah. Tokrat me je zanimalo, kaj 
je bilo v obeh časopisih objavljenega o 

2. svetovni vojni in o delovanju borčevskih 
organizacij v letu 2012.

Če bi o 2. svetovni vojni ne pisal dr. Mar-
jan Toš, o tem obdobju ne bi izvedel nič. 
Pardon. Slavko Štefanec je v obeh časopisih 
pisal o tragični medvojni usodi Druzoviče-
vih iz Selc, ki so jih v Celju Nemci ustrelili 
kot talce. Drugim dopisnikom se ni zdelo 
vredno, da bi pisali o medvojnih dogajanjih, 
posebej pa še bode v oči, da nisem zasledil 

niti enega poročila o delovanju borčevskih 
organizacij, ki povezujejo nekdanje partiza-
ne in aktiviste NOB. Kaj to pomeni? Ali se 
dopisniki »bojijo« oblastnikov, ki večinoma 
niso najbolj naklonjeni NOB, ali borčevske 
organizacije slabo delajo in ni o čem poro-
čati ali pa se dopisnikom preprosto ne ljubi 
poročati o tej tematiki, ki je menda zadeva, 
ki se tiče le še zgodovinske stroke.

Vprašujem se, ali se v borčevskih organi-
zacijah na tak ali drugačen način spominjajo 
medvojnih dogodkov v Slovenskih goricah? 
Bilo jih je kar nekaj, na katere ne bi smeli 

1. del
Zgodbe iz preteklosti so vedno zelo zanimi-

ve, še posebej če jih izvemo iz prve roke. Od 
ljudi, ki so te zgodbe tudi dejansko doživeli. 
In da bi te zgodbe ne odšle v pozabo, jih je 

potrebno zapisati. Prav zaradi tega sem se od-
pravil k 91-letnemu Jožetu Zaletingerju v Sr. 
Gasteraj. Gospod Zaletinger je namreč doži-
vel usodo številnih mladih slovenskih fantov, 
ki jih je doletel vpoklic v nemško vojsko. Spo-
mini na te dogodke so pri Jožetu kljub letom 
še kako sveži in pristni. Čeprav so ti spomini 
povečini grenkega značaja, sem njegovi zgod-
bi z veseljem prisluhnil. O njegovih prigodah 
iz časa 2. svetovne vojne in tudi življenja v 
Slovenskih goricah pred vojno in po njej bo-
ste lahko izvedeli v naslednjih številkah Ov-
tarjevih novic. 

Mirno kmečko življenje v obdobju med 
obema vojnama

Jožef Zaletinger se je rodil 16. marca 1921 
v Jurovskem Dolu. Otroštvo je preživel v ro-
dnem Jurovskem Dolu, kjer je tudi obiskoval 
šolo. Življenje na podeželju v obdobju med 
obema vojnama je bilo v večini primerov po-
vezano s kmetijstvom. Takšna je bila tudi uso-
da takrat mladega Jožeta, ki s ponosom pove, 
da je zelo rad opravljal kmečka opravila. Še 
posebej ga je veselila košnja trave po okoliških 
travnikih. »Bil sem kosec in pol,« s ponosom 
pravi Jože. »Tod okoli ni travnika, na katerem 
ne bi kosil trave,« nadaljuje in razloži, da so 
takrat vse košnje potekale ročno, zaradi česar 
je več fantov in mož stopilo skupaj, pokosilo 
danes ta travnik, drugič drugega. 

Pomemben vir prihodka, ki si ga je Jože v 
tistem obdobju prislužil, je bila prodaja do-
mačih pridelkov na mariborski tržnici. »To je 
takrat izgledalo približno takole,« zgovorno 
razlaga naš sogovornik: »Zgodaj zjutraj sem 
se odpravil po vrhu (po vasi) od kmetije do 
kmetije, kjer sem nabral domačih pridelkov 
in jih nato peš odnesel v Maribor. To sem 
počel po dvakrat na teden. Spomnim se, da 

sem nekega dne prodal 115 jajc, 8 litrov do-
mače smetane in 15 litrov domače skute. Ko 
sem vse to prodal, sem imel kar 115 takratnih 
jugoslovanskih dinarjev dobička. Če bi takrat 
cel dan delal na »taverhu« pri kakem večjem 

kmetu, bi zaslužil zgolj 
10 dinarjev. To so bili 
lepi časi,« se ozirajoč na 
mladostna leta spomi-
nja Jože. 

Pričetek 2. svetovne 
vojne

 »Poki pušk po oko-
liških gričih so me pre-
budili nedeljskega jutra, 
6. aprila 1941, hitro za-
tem pa so že prihrumela 
prva nemška letala. Po 
okolici se je potikalo 
veliko pobeglih jugo-
slovanskih vojakov, ki 
so bežali pred Nemci«, 
se živo spominja prve-

ga dne vojne takrat 19-letni Jože Zaletinger 
iz Srednjega Gasteraja. »Da nam grozi vojna, 
se je šušljalo po državi že nekaj časa. Že dve 
leti pred napadom na Jugoslavijo se po državi 
ni moglo dobiti koruzne moke, belega kruha 
in še nekaterega živeža, ki ga je jugoslovanska 
vojska skrbno varovala v skladiščih za potrebe 
vojske v vojnem času. Ironija je bila, da je ves 
ta skrbno zbran živež nato brez večjih težav 
zajela nemška vojska, pripoveduje Jože, ki do-
daja, da so skupaj z vrstniki in sosedi naslednji 
dan opazovali konvoj nemške vojske, ki je iz 
smeri Cmureka korakala proti notranjosti dr-
žave. O moči nemške vojske priča podatek, da 
se je omenjeni konvoj, v katerem so se poleg 
pehote pomikali tudi topovi, konji in tanki, 
brez prekinitve končal šele prihodnji dan. 

»Ob prihodu okupacijske oblasti smo bili 
Jurovčani primorani prevzeti nemško drža-
vljanstvo, vse slovenske knjige in dokumente 
pa smo poskrili, saj bi jih Nemci v naspro-
tnem primeru zažgali. Nova oblast me je kaj 
kmalu poslala na Dolenjsko, kjer smo Sloven-
ci delali kmečka opravila za Nemce. Glede na 
to, da sem odraščal na kmetiji in da sem bil v 
vasi eden boljših koscev, mi to delo ni pred-
stavljalo posebnih težav. Pa tudi hrane je bilo 
takrat še dovolj. Če pogledam nazaj, lahko 
mirno rečem, da sem imel takrat srečo, da so 
me poslali na Dolenjsko, saj bi v nasprotnem 
primeru že leta 1941 pristal na ruski fronti, iz 
katere se je vrnil le malokdo. V tem času so 
prihajali tudi že prvi pozivi, da se moram pri-
družiti nemški vojski. Mojo odsotnost z doma 
sem nekaj časa spretno izkoriščal, enkrat z iz-
govori, da sem na Dolenjskem, drugič, da sem 
doma in da nisem prejel poziva,« opisuje spo-
mine na prvo leto vojne Jože Zaletinger. 

Dejan Kramberger
 Se nadaljuje! 

Po sledi poročanja 2012

»Zamolčano« delovanje 
slovenskogoriških partizanov

Vojne prigode Jožefa Zaletingerja

Jožef Zalentinger ob prebiranju starih časopisnih člankov, ki opisujejo 
travme 2. svetovne vojne

pozabiti. Omenim naj samo nekatere: 4. no-
vembra 1941 je bil v Cerkvenjaku ustano-
vljen prvi odbor OF na območju nekdanje 
občine Lenart. Na velikonočno nedeljo 1942 
so domoljubi v Cerkvenjaku na zvoniku in 
kostanju pri vaški tehtnici izobesili sloven-
sko zastavo, ki so jo nalepili celo čez kljukasti 
križ na župnišču. 14. julija 1942 so partizani 
Lackove čete v Stanetincih ubili dva nemška 
žandarja, ki sta iskala ljudi za prisilno delo. 
Takih in podobnih dogodkov je bilo v Slo-
venskih goricah še več.

Za koga so opisani in drugi dogodki mo-
rebiti nepomembni, čeprav bi vsaj za bor-

čevske organizacije morali biti še kako po-
membni, pa tudi šolska mladina naj bi se z 
njimi vedno znova seznanjala, da bi znala 
ceniti ljudi, ki so se kot domoljubi med vojno 
izpostavljali, tudi za ceno svojega življenja.

Ali so ti dogodki nepomembni tudi za do-
pisnike obeh časopisov?

Dobro bi bilo vedeti, kaj o vsem tem mislijo 
na »pristojni« Zvezi borcev za vrednote NOB.

P. S.: V prvi letošnji številki Domačih no-
vic sem zasledil članek o 70-letnici partizan-
skega spopada v Stanetincih.

Tone Štefanec

V ponedeljek, 28. januarja 2013, je 
praznovala 90 let Martina Kolarič iz 
Oseka. Martina se je rodila leta 1923 

staršema Kos v Oseku. Trenutno prebiva pri 
hčerki Mariji v Lenartu. Osnovno šolo je 

obiskovala v Sveti Trojici v Slovenskih gori-
cah kot tudi njena hči Marija. Danes pa prav 
na tej šoli poučuje njena vnukinja Simona. 

Ko je obiskovala 1. razred osnovne šole 
(leta 1930), je bila imenovana za podmladek 
rdečega križa. Leta 1943 je v Sveti Trojici 
obiskovala kmetijsko gospodinjsko šolo, ki 

je bila takrat v samostanu. Tam je prebiva-
la eno leto in v tem času je lahko le dvakrat 
obiskala svoje domače v Oseku. Gospa Mar-
tina se je z veseljem spominjala dogodivščin 
svoje mladosti. Med drugim nam je zaupala, 

da se spomni vodnjaka 
v današnji samostanski 
kleti oz. Protokolarno 
razstavnem centru Sv. 
Martina v Sveti Trojici 
v Slovenskih goricah 
in »ribanja zelja« v tej 
kleti.

Za vsa dela na do-
mačiji v Oseku, vključ-
no z malimi živalmi, 
pa trenutno vestno 
skrbi njen zet Franci. 
Danes jo razveseljujeta 
vnukinji Lara in Neja. 

Za rojstni dan so jo 
obiskali župan Darko 

Fras, predstavniki Krajevne organizacije 
Rdečega križa iz Svete Trojice in predstav-
nice Društva upokojencev Sveta Trojica, ka-
terih je bila zelo vesela. Zaželeli smo ji pred-
vsem veliko zdravja in še na mnoga leta. 

Barbara Cvetko

Študentski klub Slov. goric in Društvo 
prijateljev mladine Slovenske gorice 
sta v veselem decembru 2012 združila 

moči in pripravila akcijo zbira  nja smučar-
ske opreme in zimskih oblačil za otroke iz 
socialno ogroženih družin. Akcija je pote-
kala od 18. do 22. 12. 2012 v prostorih Dru-
štva prijateljev mladine Slov. gorice in v času 
uradnih ur Študentskega kluba v njihovih 
prostorih. Tako smo 
zraven smuči, palic 
in oblačil zbrali tudi 
novoletna darila, s ka-
terimi smo razveselili 
otroke v Slovenskih 
goricah.

Humanitarnost je 
v današnjih časih ve-
likokrat edina sila, ki 
razume skrbi in rešuje 
težave malih ljudi, zato 
se ob tej priložnosti 
zahvaljujemo vsem, ki 
ste v akciji sodelovali 

in prispevali, kar ste mogli. Posebej so se iz-
kazali študentje, kar je razveseljujoče, saj so 
prav mladi tisti, ki se na ta način senzibilizi-
rajo za pomoč ljudem v stiski.

Nahajamo se v težkih časih, ko država ni 
sposobna reševati vseh težav, zato je prav, da 
stopimo skupaj in si pomagamo. 

Jasna Lipovž, predsednica DPMSG

90 let Martine Kolarič iz Oseka

Skupaj zmoremo vse

Natečaj Prostovoljec leta 2012
Mladinski svet Slovenije letos že enajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bomo 

izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta. Svoje pro-
stovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Podelili bomo 
nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 
– 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter 
Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijavnic je 29. marec 2013.

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: http://www.mss.si/sl/novice/816/ 
2012/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2012; vprašanja in prijave naslovite na:  
prostovoljec@mss.si ali po telefonu na 01 425 60 55.
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Ob nakupu vam opravimo prvi zagon, večje stroje 
dostavimo brezplačno, nudimo vam kvaliteten servis 
v času garancije in tudi po preteku le-te. Ob plačilu z 
gotovino Vam obračunamo gotovinski popust ali ure-
dimo hiter kredit  do 36 mesecev.   

Smo pooblaščeni serviser za Husqvarno, Partner, 
Gardena, McCulloch, Jonsered, Efco, Makita, Laski, 
Briggs & Stratton, Honda, Spit, Paslode … Z veseljem 
smo vam pripravljeni svetovati in pomagati izbrati, kar 
vam najbolj ustreza, kar vam bo delo olajšalo in ga na-
redilo varnejšega.

motorne žage –že od 199 €
motorne kose – že od 169 €
vrtne kosilnice – že od 399 €
traktorske kosilnice – že od 1.660 €
rider kosilnice – že od 2.890 €
robotske kosilnice – že od 1.499 €
škarje za živo mejo – že od 319 €
zaščitna oprema …
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PONEDELJEK - PETEK: 8.00-16.00                                                                                                            TEL.: 02 620 08 36; 070 707 173
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Ne veste, kako bi presenetili vaše ma-
tere in žene ob Materinskem dnevu? 
Povabite jih na koncert ob materin-

skem dnevu »Pesmi za dušo«, ki bo v soboto, 
23. marca, ob 19. uri v Športni dvorani Be-
nedikt. Uspeh in zadovoljstvo obiskovalcev 
na lanskem koncertu ob materinskem dnevu 
sta botrovala k organizaciji že 2. koncerta. 

Med glasbenimi gosti bo kralj dalmatinske 
glasbe Mladen Grdović s spremljevalno sku-
pino, ki je v glasbeni karieri posnel številne 
večne uspešnice (Dalmatinac sam, Nije u šol-
dima sve, Tu je moj dom, Bacit ću mandolinu, 
Bolje živim nego ministar …). Grdović pride 
v Benedikt takoj po vrnitvi z velike turneje po 
Avstraliji. Nastopila bo tudi legendarna skupi-
na Obvezna smer iz Kranja (Srce je popotnik, 
Čez praznike spet bom doma…), odlična kla-
pa Godimenti iz Vodic pri Šibeniku, nekdanji 
mož Tereze Kesovije, legenda hrvaške popev-
ke, Miro Ungar. Za narodno-zabavno glasbo 
bo poskrbel mlad in vedno bolj uspešen an-
sambel Nemir iz Dolenjske kot tudi legendar-
ni ansambel Sredenšek iz Velenja (Tista bela 
roža, Štajerci smo very good), pri katerem je 
nekoč prepevala Irena Vrčkovnik. Po dolgih 
letih se bosta posebej za vas zbrali legendarni 
skupini Amigos (Vem, jokala bom) in Mlada 
pot (Ponujal sem ti nebesa). Nismo pa poza-
bili niti na domačine, saj bodo nastopili vsem 
dobro znana in odlična glasbenica Anita 
Kralj, Leja Leutgeb iz Sv. Trojice, Aleks Fras 
iz Benedikta in nekoč zelo popularna skupina 
VIS Trans iz Voličine. Kaj več pa naj ostane 
presenečenje.

Koncert bo povezoval preverjeni tandem, 
radijski moderator in televizijski voditelj 
Miro V. Kodrič ter humoristka in imitatorka 
Teta Tončka, ki vas bo ponovno nasmejala do 
solz. Za obiskovalce so pripravljene tudi lepe 
nagrade. Morda bo prav vaša vstopnica izžre-
bana. V sklopu koncerta so se odločili ponov-

no pomagati. Lani Simonu, tokrat pa Niku iz 
Maribora. Nik je triletni fant, ki ne govori, ne 
hodi, ne vidi, ne sliši in se ne hrani samostoj-
no, ima cerebralno paralizo in epileptične na-
pade. Z zbranimi sredstvi bi Niku omogočili 
dodatna zdravljenja in pripomočke za lažje 
življenje. V imenu Nikove družine se že vna-
prej zahvaljujemo za vsak darovan zamašek.

Projekt organizira KGD Benedictus, ki želi 
prebivalcem Slovenskih goric ter vsem mate-

ram ponuditi kvalitetno prireditev, po kateri 
si bodo zapomnili letošnji materinski dan. 
Prav tako pa s projekti dokazujejo, da nas moč 
glasbe združuje medkulturno, medgeneracij-
sko in v smislu dobrodelnosti, s čimer potrju-
jejo svoj slogan Moč glasbe nas združuje. 

Preživite lep večer v družbi odličnih glas-
benikov, se zabavajte in nasmejte do solz ter 
hkrati nekomu olajšajte življenje.

D. P.

Vabilo na koncert ob materinskem dnevu

V župniji Sv. Lenart v Slovenskih go-
ricah je 26. januarja 2013 potekalo 
dekanijsko srečanje animatorjev in 

molivcev za duhovne poklice. Srečanje je vo-
dila s. Štefka Klemen, 
vodja Centra za du-
hovne poklice (CDP) 
iz Maribora. Namen 
srečanja, ki se ga je 
udeležilo skoraj 50 po-
sameznikov iz različ-
nih župnij lenarške de-
kanije, je bil vzpostaviti 
živo pastoralo poklicev 
na župnijski ravni, 
usposobiti župnijske 
animatorje za duhov-
ne poklice in pritegniti 
čim širši krog ljudi k 
prizadevanjem za du-
hovne poklice. 

Najprej je v cerkvi Sv. Lenarta potekala 
molitvena ura za duhovne poklice, sledilo 
je izobraževanje udeležencev, nato pa delo 
po skupinah. Izpostavljen je bil problem 
pomanjkanja duhovnih poklicev, duhovniki 
se starajo, bogoslovcev in novomašnikov pa 
je zelo malo. V bogoslovju je samo 5 bogo-
slovcev iz naše škofije v vseh letnikih. Zato 
je pomembna molitev za duhovne poklice: 
osebna molitev, molitev v družini, molitveni 
skupini, župniji … Pomembna je molitvena 
zveza za duhovne poklice, ki ponekod že de-
luje in jo je potrebno oživiti, ter obhajanje 
prvih četrtkov. In kako pritegniti čim več 
ljudi, da bodo molili za duhovne poklice? 
Najprej je tu osebni vzgled, začeti je treba pri 
sebi, z osebno molitvijo, postom in žrtvami 
v ta namen. Pomembno je, da se vzpodbuja 
molitev v družinah, kjer se duhovni poklici 
rojevajo. Navdušiti je potrebno mlade, otro-

ke, starše in starejše, torej vse. Vsi v župniji 
smo odgovorni za nove duhovne poklice! Pri 
vsem tem pa je seveda tudi velikega pome-
na, kako jaz govorim o duhovnikih doma, v 

službi in ali resnično molim za njih ali raje 
opravljam? Nekdo je celo dejal, da ima žu-
pnija takšnega duhovnika, kot si ga zasluži 
oz. si ga izmoli. 

Ob koncu se je izobraževanje nadaljevalo s 
prijetnim druženjem ob krofih. Udeleženci so 
ugotavljali, da so takšna srečanja zelo potreb-
na in jih je treba izvajati tudi v prihodnje. 

Če vas pa zanima, kako živijo bogoslov-
ci, redovniki in redovnice, ste prisrčno va-
bljeni, da se udeležite Dneva odprtih vrat za 
duhovne poklice, ki bo v soboto, 2. marca 
2013. Namenjen je mladim, otrokom, star-
šem, molivcem in vsem članom molitvenih 
občestev. Iz prve roke boste izvedeli, kako 
jih je Bog poklical in kaj je bistvo njihovega 
življenja.

Več informacij najdete na spletni strani: 
http://cdp.nadskofija-maribor.si

M. G.

Molitve za duhovne poklice
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560XP – 899 €
562XP – 919 €
    + darilo
pulover Husqvarna in protivrezni  
škornji za le 29,99 €

445 – 559 €
545 – 639 €
   + darilo
zaščitna 
čelada
delovne  
rokavice

ZIMSKA AKCIJA!

    DELOVNI ČAS: 
PONEDELJEK - PETEK: 8.00-16.00 LENART, KRAIGHERJEVA 19 B
SOBOTA: 8.00-12.00 TEL.: 02 620 08 36; 070 707 173
OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH ZAPRTO e- pošta: husqvarna.lenart@gmail.com
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PE PODGRAD,   +386 (0) 2/ 564 95 40
PE M. SOBOTA,   +386 (0) 2/ 534 93 93
PE LENART,  +386 (0) 2/ 620 08 36
SERVIS PODGRAD,  +386 (0) 70/ 397 300

     E-mail: info@servistrgovina-geder.si
           www.servistrgovina-geder.si

S predložitvijo kupona vam od nakupu  
stroja Husqvarna obračunamo  

7 % gotovinskega popusta  
in obenem pridobite dodatne ugodnosti!

Kupon velja do 31. 3. 2013

Ne velja za nakup robotske kosilnice
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V januarju 2013 so v 
Domu sv. Lenarta za-
čeli z aktivnejšim sode-
lovanjem z Društvom 
upokojencev Lenart. 
Prvič so se v prostorih 
dnevnega centra zbrali 
v sredo, 23. januarja, in 
pripravili druženje ob 
igranju šaha, pikada in 
kart. Srečali so se stari 
prijatelji in obujali spo-
mine na skupna preži-
veta leta in dogodke, 
plesti so se začela tudi 
nova znanstva. 

Slovenski kulturni praznik so s ponosom 
ob predstavitvi lastne kulturne ustvarjalno-
sti posameznikov, ki se srečujejo v Domu sv. 
Lenarta, in ob lepo zapeti slovenski pesmi 
praznovali tudi v Domu sv. Lenarta. 

Z recitacijami, ki jih je ustvarila v času bi-
vanja v našem domu, je nastopila stanovalka 
Marija Oberčkal. 

Ob tej priložnosti se 
je s svojimi likovnimi 
deli predstavila tudi 
skupina petih ljubitelj-
skih slikark, ki se te-
densko srečuje v pro-
storih delovne terapije. 
Dela, ki jih predsta-
vljajo, odsevajo njihov 
individualni svet opa-
zovanja in vrednotenja 
upodobljenih motivov. 
Vsaka pa ima seveda 
svoj razpoznavni stil, 

izraz in priljubljeno tehniko. 
S pesmijo je prireditev oblikoval mešani 

cerkveni pevski zbor iz župnije sv. Jakoba in 
njegov moški del zbora, ki nastopa tudi kot 
samostojna komorna skupina pod imenom 
Zvon. Oba zbora že vrsto let prizadevno 
vodi Stanko Roškar.

V soboto, 16. februarja, smo v Domu sv. Le-
narta s slovesno sveto mašo v domski kapeli 
obeležili 5. obletnico blagoslovitve Doma. Z 
željo, da se zahvalimo za prehojeno pot in po-
gumno stopimo novim 
izzivom naproti. 

Slovesno somaševa-
nje, ki so se ga udele-
žili številni duhovniki, 
svojci, predstavniki 
mreže Karitas in dru-
štva upokojencev, je vo-
dil upokojeni maribor-
ski nadškof dr. Franc 
Kramberger. S petjem 
so sveto mašo obogatili 
stanovalci Doma. 

Po končani slove-

snosti smo se vsi skupaj zbrali v dnevnem 
centru na pogostitvi in si ob druženju polep-
šali sobotno popoldne.

Tudi v letošnjem letu na varovanem oddel-
ku Doma Sv. Lenarta nadaljujejo s srečanji 
skupine za samopomoč svojcev stanovalcev, 
obolelih za demenco. Starostnik, zlasti sta-
rostnik z demenco, tudi po odhodu v dom 
potrebuje svojo druži-
no in podporo svojcev 
in obratno, tudi svojci 
potrebujejo podporo 
in potrditev, da delajo 
dobro in prav ter da 
lahko demenca prinaša 
tudi pozitivna čustva 
in izkušnje. V soboto, 
16. 2. 2013 je srečanje 
skupine potekalo v 
obliki kuharske delav-
nice, kjer so s pomo-
čjo prizadevnih članic 
aktiva kmečkih deklet 
in žena iz Sv. Jurija v 

Slovenskih goricah pekli sladke flancate in 
pustne krofe. Prijetno druženje, na katerem 
je zelo dišalo, je popestril njihov stanovalec 
Marijan, ki je veselo zaigral na harmoniko. 

Alenka Vadlja

Živahno dogajanje v Domu sv. Lenarta
Druženje s člani društva upokojencev Lenart

Proslava ob kulturnem prazniku

5. obletnica blagoslovitve Doma sv. Lenarta

Peka pustnih krofov

Koline so bile včasih na vasi velik domači 
praznik. Tega se stanovalci Doma sv. Lenar-
ta še prav dobro spominjajo. Takrat so do-
bro jedli, prišli so sorodniki. Pri vsaki hiši 

so imeli svoj recept za 
krvavice in pečenice 
ter druge predelave. 

Da bi se zopet ve-
selili kot nekoč, so v 
četrtek, 24. januarja, s 
pomočjo Stanka Car-
tla, upokojenega uči-
telja na Živilski šoli v 
Mariboru, pripravili 
prikaz domačih kolin. 
Izdelali so pečenice 
in »kašnice«. Dogod-
ka se je udeležilo več 
kot 40 stanovalcev in 

spremljevalcev. Dobrovoljni mesar Stanko 
jim je slikovito opisoval postopek. Iz svojih 
bogatih izkušenj so marsikaj dodali še sta-
novalci. Mesar Stanko je najprej prikazal iz-
delavo pečenic, nato pa še »kašnic«. Meso za 

Koline v Domu sv. Lenarta

pečenice je zmlel na stroju, dodal potrebne 
začimbe in ročno zmešal. Pri pripravi kašnic 
so priskočili na pomoč zaposleni v službi 
prehrane, ki so predhodno ustrezno pri-
pravili surovine, ki jih je mesar na to ročno 

zmešal. Nekateri stanovalci so tudi poprijeli 
za delo in pomagali pri polnjenju, kar jim je 
bilo v posebno veselje. V veselem vzdušju je 
poučno srečanje kar prehitro minilo.

Polona Šporin

Vabljeni na vseslovensko 
romanje v Medžugorje 

2.-5. april 2013

Odhod v torek ob 5.30 z avtobusne postaje Lenart. 
Vstop na avtobus je možen tudi v Mariboru in  
na Ptuju.
Cena romanja: 135 EUR (od tega se 40 EUR plača 
ob prijavi, ostalo na avtobusu). V ceno so vključeni 
avtobusni prevoz in trije polni penzioni.
Organizator: Prenova v Duhu (molitveno  
občestvo Lenart)
Informacije in prijave: 070/470-775 (Marija),  
041/941-264 (Milena)

»Dragi otroci! Z radostjo vas tudi danes kličem:  
odprite svoja srca in prisluhnite mojemu klicu!  
Znova vas želim približati svojemu Brezmadežnemu 
srcu, kjer boste našli pribežališče in mir.«  
(Sporočilo Kraljice miru, 25. 1. 2012)

PRIDI, TOLAŽNIK
SEMINAR ŽIVLJENJA V DUHU

 župnija sv. Lenart, cerkev in župnišče
7 zaporednih ponedeljkov

11. 2.: Jezus živi! (Cvetka in Janez Ajd)- ob 17. uri

18. 2.: Jezus je Odrešenik (Robert Brest)- ob 17. uri

25. 2.: Priprava na spreobrnjenje (p. Krizostom Komar) ob 17. uri

4. 3.: Obhajanje spreobrnjenja (Janja Bernard Korpar) ob 18. uri

11. 3.: O darovih Svetega Duha (Ciril Čuš) ob 18. uri

18. 3.: Molitev za izlitje Svetega Duha (Toni Kmet) ob 18. uri

25. 3.: Kako naprej? (Cvetka in Janez Ajd) ob 18. uri

PRIČEVANJA, PREDAVANJA, SLAVLJENJE, 
MOLITEV ZA OSVOBODITEV IN OZDRAVLJENJE …

Organizira: Prenova v Duhu – molitveno občestvo Lenart
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Sladkorna bolezen je vedno bolj pogosta 
težava tisočerih Slovencev in Slovenk, 
ki se soočajo z njenimi tegobami. V Slo-

veniji se s to boleznijo spopada že 150 tisoč 
ljudi, kar predstavlja več kot 10 % odraslega 
prebivalstva. Še posebej skrb zbujajoč je trend 
naraščanja števila obolelih v Sloveniji in dru-
god na Zahodu, saj so se te vrednosti v zadnjih 
desetletjih povišale kar za 50 % v 10 letih, kar 
bi pomenilo, da bo do leta 2020 v Sloveniji že 
okrog 230 tisoč sladkornih bolnikov.

S sladkorno boleznijo označujemo več 
presnovnih bolezni, ki jim je skupen povišan 
nivo sladkorja v krvi. Do tega pride zaradi 
pomanjkljivega izločanja ali delovanja hor-
mona inzulina, ki je odgovoren za zniževanje 
nivoja krvnega sladkorja. Večinoma se sreču-
jemo z dvema tipoma sladkorne bolezni. Tip 
1 je prisoten že v mladosti in je redek. Zanj je 
značilno, da so uničene celice, ki proizvajajo 
inzulin, zato je edina možnost vseživljenjsko 
zdravljenje z nadomestnim inzulinom. Razvi-
jajo se oblike zdravljenja z nadomestnimi ce-
licami, ki proizvajajo inzulin, vendar za zdaj 
ostaja to zdravljenje prihodnosti.

Tip 2, ki prizadene več kot 95 % obolelih, 
se najpogosteje pojavi v peti in šesti dekadi 
življenja. Nastane zaradi zmanjšane obču-
tljivosti telesnih celic na inzulin, kar vodi v 
izčrpanje celic, ki ga proizvajajo. Ker bolniki 
občutijo težave šele po nekaj letih trajanja te 
bolezni, se začnejo zdraviti šele, ko so priso-
tne že dolgoročne posledice. Krvni sladkor 
oziroma glukoza, je osnovno hranilo celic na-
šega telesa, zato je pomembno, da se njegove 
vrednosti gibljejo med točno določenimi vre-
dnostmi. Vzroki za pojav sladkorne bolezni 
se delno skrivajo v genih, velik vpliv pa ima 
tudi življenjski slog.

Kako jo prepoznamo?
Če se pripeti, da nivo sladkorja v krvi pade 

pod minimalno vrednost, se zmanjša dosto-
pnost hranil za organe. Medtem ko se neka-
teri organi lahko poslužujejo drugih oblik 
hranil v krvi, se drugi življenjsko pomembni 
organi lahko prehranjujejo zgolj s sladkorjem. 
Takšen organ so tudi možgani in zato se pa-
dec sladkorja v krvi pod kritično mejo kaže 
v nepravilnem delovanju le-teh. Prvi znaki 
takšnega stanja so lahko lakota, znojenje, 
strah ali vznemirjenje, bledica in hitrejši srčni 
utrip. Ti znaki se stopnjujejo preko zmedeno-
sti in motenj koncentracije vse do nezavesti. 
Kadar je sladkorja v krvi preveč, se izgublja 
z urinom, s seboj pa pritegne tudi dodatne 

količine vode. Posledično se v takšnem sta-
nju pogosteje odvaja vodo, hkrati pa se pojavi 
občutek povečane žeje ter suhih ust ali kože. 
Drugi opozorilni znaki za povišan sladkor v 
krvi so utrujenost in izčrpanost, zamegljen 
vid, počasno celjenje ureznin in ran ter nepo-
jasnjena izguba telesne teže.

Njeni zapleti
Kadar so količine glukoze v krvi ekstremno 

visoke, se lahko pojavita dva najhujša in ži-
vljenje ogrožajoča zapleta sladkorne bolezni. 
Nanju morajo biti pozorni bolniki, ki se že 
zdravijo z inzulinom, saj se največkrat pojavi-
ta pri tistih, ki opustijo zdravljenje z njim ali 
ga nepravilno odmerjajo. V stanju diabetične 
ketoacidoze se poruši notranje ravnovesje, kar 
onemogoči normalno delovanje telesa. Stanje, 
ki se razvije v enem do dveh dnevih, vodi pre-
ko nenehne utrujenosti, slabosti, bruhanja, 
bolečin v trebuhu ter oteženega dihanja do 
zmedenosti in kome. Posebni značilnosti tega 
stanja sta globoko in pospešeno dihanje ter 
acetonski zadah, oz. zadah po sadju. Razvoj 
druge oblike, imenovane diabetični aketotični 
hiperosmolarni sindrom, traja dalj časa. Kljub 
drugačnim mehanizmom v ozadju tudi pri tem 
zapletu pride do porušitve telesnega ravnoves-
ja, predvsem na račun izgube prevelikih koli-
čin vode. Tudi to stanje privede do nezavesti 
bolnika, ne zaznamo pa acetonskega zadaha. 
Opisana zapleta pa še zdaleč nista edina. Od-
večen sladkor v obtoku na dolgi rok povzroča 
škodo na žilah, ki so velikokrat še dodatno na 
udaru zaradi prevelikih količin maščob in ho-
lesterola. Vključenost žil se kaže na več nači-
nov. Lahko je oteženo celjenje tkiv, zmanjšana 
imunska odpornost, pojavijo pa se tudi okvare 
ledvic in oči. Lahko se pojavijo tudi motnje v 
delovanju živcev, ki se lahko izrazijo z izgubo 
občutka za dotik in bolečino ali pa s pekoči-
mi bolečinami ali mravljinci po udih, lahko 
pa tudi z zmanjšano močjo ter izgubo mase 
mišic. Te motnje se pojavijo pri skoraj vsakem 
drugem bolniku, povprečno po 15 letih traja-
nja bolezni. Pri sladkornih bolnikih so pogo-
stejši tudi pojavi srčne in možganske kapi kot 
tudi drugih aterosklerotičnih boleznih. Edini 
način, kako zmanjšati možnost pojavov vseh 
teh posledic ali jih vsaj odložiti, je ohranjanje 
sladkorja na čim optimalnejših ravneh.

V naslednji številki se bomo osredotočili 
na življenje s sladkorno boleznijo in njenim 
zdravljenjem.

Dejan Vrzel,
absolvent Medicinske fakultete v Mariboru

Spoznajte sladkorno bolezen I. del

 V A B I L O
V okviru Večerov hospica, ki so vsak prvi torek  

v mesecu, vabimo na srečanje v marcu.

Večer hospica z naslovom
NEGOVANJE IN DOTIK V CELOSTNI SKRBI ZA  

UMIRAJOČEGA ČLOVEKA
bo v torek, 5. 3. 2013, ob 17. uri

na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II. 

Telesna nega je v zadnjem življenjskem obdobju, ko telo izgublja svojo moč  
in je neskončno ranljivo, zelo pomembna pot komunikacije.

Je čudovit način izkazovanja skrbi, podpore, ljubezni . . . 
In je neskončno dragocen sopotnik umirajočemu človeku, 

da se čuti manj ranjenega v svojem človeškem dostojanstvu.

O vsem tem bo z vami spregovorila
 Tatjana Horvat, dipl. med. sestra Slovenskega društva hospic.

Prijazno vabljeni!

Slovenski kulturni praznik je bil vedno 
dan kulturnih ustvarjalcev, profesionalnih 
ali pa ljubiteljskih. V preteklosti so osrednjo 
proslavo za Upravno enoto Lenart vsako leto 
pripravili v drugem kraju, po navadi je veljal 
abecedni vrstni red. Tega dne so se vsi kultur-
ni ustvarjalci zbrali v določenem kraju in tako 
počastili kulturni praznik in hkrati tudi delo 
svojih kolegov. Podeljevala so se priznanja 
Zveze kulturnih društev za dosežke v kulturi.

Kulturniki znova dajejo pobude, da bi kaza-
lo v prihodnosti znova izvesti osrednjo prosla-

vo ob kulturnem prazniku. Odkar so nastale 
nove občine, ima vsaka občina svojo proslavo 
ob kulturnem prazniku, kar je prav, saj se s 
tem tvori tudi pripadnost domačemu kraju. 
Zato bo treba dobro razmisliti o primernem 
datumu, če bi znova uvedli osrednjo proslavo, 
ki bi zopet veljala za celotno območje šestih 
občin. Datum mora biti zagotovo takšen, da 
ne bo oviral izvedbe katere izmed proslav po 
občinah, ampak bo omogočal obisk proslave 
vsem kulturnikom in seveda ostalim obča-
nom, ki si to želijo. 

Srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž - LJUDSKE PESMI 
2013 je potekalo v te-
lovadnici OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol 
v petek, 25. januarja 
2013. Srečanje sta pri-
pravila JSKD Lenart in 
KD Ivan Cankar Juro-
vski Dol v sodelovanju 
z OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol in občino 
Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah. Srečanje je 
strokovno spremljala 
Adriana Gaberščik.

 Foto: B. Mihalič

Že kar nekaj časa 
obstaja »uradni band« 
Mladinske kulturne 
zadruge iz Svete Ane 
pod imenom Sizzlin' 
cool, ki pa »muzicira« 
tudi v akustični sesta-
vi z imenom Sizzlin' 
coustic. Ansambel iz-
vaja avtorske glasbe in 
se mu obeta še dobra  
kariera. 

Foto: B. Mihalič

Na reviji plesnih skupin, ki so jo organiza-
torji poimenovali PLESNE MEGLICE 2013 
in se je odvijala na pustni torek v Domu kul-
ture v Lenartu, so nastopile naslednje sku-
pine: plesni vrtec in 
začetniki Twirling klu-
ba Aninih mažoretk, 
ki ju vodi Ana Šnofl, 
začetniki in mala šola 
II. Twirling plesnega 
in mažoretnega kluba 
Lenart, ki ju vodi Taja 
Magajna, in plesni 
krožek OŠ Lenart, ki 
ga vodi Emica Jelatan-
cev, ki se je tudi lansko 
leto uvrstil na regijsko 
revijo plesnih skupin v 
Murski Soboti. Sreča-

nje so pripravili JSKD Lenart, ZKD Sloven-
skih goric in Twirling plesni in mažoretni 
klub Lenart v sodelovanju z občino Lenart.

Foto: B. Mihalič

Osrednja proslava ob kulturnem prazniku?

Ljudske pesmi v Jurovskem Dolu

Nastop Sizzlin' coustic na Sveti Ani

Plesne meglice v Lenartu

V sredo, 6. marca 2013, torej takoj na za-
četku pomladnega meseca, bodo v Kulturno 
turističnem centru na Sveti Ani v dopoldan-
skem času nastopile lutkovne skupine. 

Prireditev so organizatorji poimenovali 
LUTKARIJE 2013 - srečanje lutkovnih sku-
pin, delujočih na osnovnih šolah Benedikt, 
Cerkvenjak, Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana 
in Sveta Trojica. Nastopila pa bo tudi odrasla 
lutkovna skupina iz VDC Mravlja iz Lenarta.

Srečanje bo strokovno spremljala Barbara 
Jamškek iz Lutkovnega gledališča Maribor. 
Lansko leto sta se lutkovna skupina OŠ Sveta 
Trojica in lutkovna skupina Deteljice OŠ Be-
nedikt zaradi kvalitetnega nastopa uvrstili na 
regijsko srečanje lutkovnih skupin, lutkovna 
skupina OŠ Sveta Trojica pa se je zaradi kva-
litetne predstave uvrstila tudi na državno sre-
čanje lutkovnih skupin Slovenije. 

Lutkovne predstave na Sveti Ani
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mojstrsko štiriročno igrali Vanja Fekonja in 
Zala Čuček. Kulturni program je z ubranim 
petjem sklenil Mladinski pevski zbor Župnije 
sv. Lenart pod vodstvom Slavice Kurbus, ki 
nas je popeljal v »zlato dobo« slovenske po-
pevke. Zanimivo sceno so pripravili učenci 
OŠ Lenart po vodstvom Sabine Golež.

Slavnostna govornica na prireditvi je bila 
Slovenka iz Porabja Andrea Kovacs, predse-
dnica Razvojne agencije Slovenska krajina iz 
Monoštra na Madžarskem. Poudarila je po-
men kulture, spregovorila je tudi o Slovencih 
v Porabju, ohranjanju maternega jezika in 
kulture.

 Na proslavi so nastopili mladi domači 
talenti, ki so skupaj z mentorji pripravili bo-
gat kulturni program, ki je razvedril duha in 
spodbudil pozitivno energijo.

www.lenart.si

V četrtek, 14. marca 2013, bo ob 16.30 v 
Domu kulture v Cerkvenjaku potekala pri-
reditev Dičidičidiča 2013. Gre za srečanje 
otroških folklornih skupin, ki delujejo na 
osnovnih šolah v občinah Benedikt, Cer-
kvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Revijo bo 
strokovno spremljala Mojca Kmetec. 

Organizator prireditve je JSKD Lenart v 
sodelovanju z OŠ Cerkvenjak-Vitomarci in 
občino Cerkvenjak. V lanskem letu se je na 
regijsko srečanje otroških folklornih skupin 
zaradi kvalitetnega nastopa uvrstila otroška 
folklorna skupina Šlekapac OŠ Jožeta Huda-
lesa Jurovski Dol.

Otroške folklorne skupine v Cerkvenjaku

V četrtek, 7. februarja 2013, je bila v Domu 
kulture Lenart proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku, na kateri so nastopali do-
mači kulturni izvajalci. Pihalni orkester Glas-
bene šole Lenart, njegov mentor je Simon 
Štelcer, je navdušili z izvedbo glasbenih del. 
Učenke 6. razreda baletnega oddelka Glas-
bene šole Lenart pod mentorstvom Martine 
Kramer so nas presenetile z gracioznostjo in 
plesnim znanjem. Nastopu Mladinskega pev-
skega zbora Osnovne šole Lenart, ki ga vodi 
Marina Zimič, je sledil dolg aplavz. Učenci 

in učitelji Osnovne šole Lenart Urban Koler, 
Tilen Drumlič Denac, Barbara Ribič in Do-
men Divjak pod mentorstvom Simone Peserl 
Vezovnik so pripravili recital Prešernovih pe-
smi in dramske prizore, v katerih je v vlogi 
Franceta Prešerna nastopil učitelj OŠ Lenart 
Daniel Divjak, Tadeja Kurnik Hadžiselimovič 
je nastopila v vlogi Julije. Recital in dramski 
prizori so bili izredno dobro zasnovani in za-
igrani. Poslušali smo mladi pevki domačin-
ki Katarino Vinter in Lucijo Dajčman, ki sta 
navdušili s pevskim znanjem. Na klavirju sta 

Sreda, 27., in četrtek, 28. marca 2013, sta 
dneva, ki sta rezervirana za nastope otro-
ških gledaliških skupin, ki bodo nastopile 
na Otroškem odru 2013 - srečanju otroških 
gledaliških skupin, ki delujejo na osnovnih 
šolah Benedikt, Cerkvenjak, Jurovski Dol, 

Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Voličina. 
V prejšnji sezoni sta se gledališka skupina OŠ 
Cerkvenjak-Vitomarci in gledališka skupina 
OŠ Voličina na predlog strokovne spremlje-
valke Andreje Kovač uvrstili na regijsko sre-
čanje otroških gledaliških skupin.

V petek, 22. marca 2013, bodo nastopile 
odrasle folklorne skupine v Domu kulture v 
Lenartu v večernem času. Objava začetka pri-
reditve bo objavljena v dnevnih medijih. 

Odrasle folklorne skupine delujejo v ob-
činah Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta 
Trojica in Sveti Jurij v slovenskih goricah. Re-
vijo bo strokovno spremljala Valerija Žalig, 
ki bo opravila strokovno spremljanje nastopa 

skupin in predlagala tudi skupino, ki se bo za-
radi kvalitetnega nastopa uvrstila na regijski 
nivo in bo tako nastopila na regijskem sreča-
nju, ki bo potekalo maja v Slovenski Bistrici. 
Lansko leto se je na regijski nivo, kasneje pa 
tudi na državni nivo, uvrstila folklorna skupi-
na Jurovčan Kulturnega društva Ivan Cankar 
Jurovski Dol.

Nastopili bodo 3. in 10. aprila 2013 v Le-
nartu. V prvem terminu na Čričkovem gaju 
2013 bodo nastopili otroški pevski zbori, v 
drugem terminu na Slavčkovem gaju 2013 pa 
mladinski pevski zbori. Nastopilo bo 16 pev-
skih zborov. Nastopili bodo vsi zbori iz vseh 
sedmih osnovnih šol, ki delujejo na območju 

šestih občin. Letos se bosta predstavila tudi 
zborček iz lenarškega vrtca in pa otroški zbor 
kulturnega društva Sveti Frančišek iz Svete 
Trojice. Natančnejše informacije o poteku 
same prireditve bomo objavili v marčevski 
številki Ovtarjevih novic. Strokovna spre-
mljevalka bo Sonja Kasesnik.

Prvi vikend v aprilu je JSKD Lenart rezer-
viral za srečanje odraslih gledaliških skupin, 
ki delujejo v občinah Cerkvenjak, Lenart, 
Sveta Ana in v Sveti Trojici. 

Koliko pa se jih bo dejansko prijavilo na 
razpis, ki ga vsako leto razpiše JSKD Lenart, 

bo jasno šele v sredini marca. Skupine si po 
navadi želijo nastopiti na domačem odru, 
ki ga dobro poznajo. Srečanje bo strokovno 
spremljala Aleksandra Blagojević, dramatur-
ginja in režiserka.

JSKD Lenart in Zveza kulturnih društev 
Slovenskih goric v sodelovanju s Knjižnico 
Lenart vabi na srečanje s Ferijem Lainščk-
om, Simono Kopinšek in Tadejem Vese-

njakom v petek, 1. marca 2013, ob 18. uri v 
Knjižnici Lenart.

Breda Rakuša Slavinec

Ob kulturnem prazniku v Lenartu

Otroški oder v Benediktu

Odrasli folklorniki v Lenartu

Otroški in mladinski pevski zbori

Odrasli gledališčniki v letu 2013 

Srečanje v knjižnici

V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
je bilo na predvečer slovenskega kulturnega 
praznika še posebej 
slovesno. Najprej se je 
ob 19. uri v kulturnem 
domu pričela prosla-
va, ki jo je organiziralo 
Kulturno društvo sv. 
Frančišek Sv. Trojica. 
Društvo je pripravilo 
zelo bogat, izviren in 
raznolik kulturni pro-
gram. Poleg župana 
Darka Frasa, ki je v poz-
dravnem nagovoru po-
udaril, kako pomembno 
vlogo je imela in še ima 
kultura v slovenskem in 
seveda tudi domačem 
prostoru, je na oder kot osrednjo govornico 
povabil gospo Lucio Žitnik, profesorico likov-
ne umetnosti, razstavljavko glavnine likovnih 
del v samostanski kleti in kustosinjo razstave. 
Umetnica je s preprostimi besedami opisala, 
kako jo je življenje samo popeljalo v študij 
likovne umetnosti in likovnega ustvarjenja. 
Njeno ustvarjanje pa je na prelomnici, saj je 
pred časom spoznala, da je njena nadaljnja pot 
v ustvarjanju umetniških del iz kovin. Njena 

velika želja je imeti doma, v Oseku, primeren 
atelje - kovačijo, kjer bo lahko ustvarjala in 
morda v majhni trgovinici tudi razstavljala in 
prodajala svoja dela, saj je večina njenih no-
vih umetniških izdelkov tudi praktičnih (npr. 
umetniško kovan okvir za ogledalo ipd.).

Nadaljeval se je kulturni program, ki so ga 
izvajali člani Kulturnega društva sv. Frančišek, 

Kulturnega društva Trojica, zanimiv program 
pa so dodali tudi učenci domače osnovne šole. 

Kulturni posladek je bil glasbeni gost Brin 
Bernatovič iz Maribora. Petnajstletni deček je 
z igranjem na harfo dokazal, da je pravi virtu-
oz. Čudoviti in topli zvoki harfe so se dotaknili 
vsakega obiskovalca. 

Ob koncu proslave se je župan Fras zahvalil 
vsem razstavljavcem kulturnih del v samo-
stanski kleti s podelitvijo zahval ter povabil 
vse na slavnostno otvoritev razstave, ki sta jo 
skupaj z Lucio Žitnik in drugimi sodelujočimi 

umetniki-razstavljavci 
odprla takoj po proslavi 
v Protokolarno-razstav-
nem centru sv. Martina 
oz. v samostanski kleti.

Čudovita samostan-
ska klet je kar žarela, saj 
so se na njenih stenah 
bohotila najrazličnejša 
umetniška dela. Žarele 
pa so tudi oči obisko-
valcev, ki so lahko ve-
dno znova presenečeni 
nad vlogo gostiteljice 
- samostanske kleti, ki 
predstavlja našo kultur-

no dediščino oz. umetnino neprecenljive vre-
dnosti, ki so jo ustvariti naši predniki. Kultura 
je bila v naših krajih v preteklosti zelo živa in 
glede na to, da ob številnih razstavah v samo-
stanski kleti opažamo, da imamo pri Sv. Troji-
ci v Slovenskih goricah veliko najrazličnejših 
umetnikov, bo gotovo živela še v bodoče.

Jože Žel

Proslava in razstava v Sveti Trojici

Slavnostna govornica na prireditvi je bila 
Slovenka iz Porabja Andrea Kovacs.
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Na predvečer slovenskega kulturnega pra-
znika je v KTC Sv. Ana potekala slovesna 
prireditev v čast največjemu in najimenitnej-
šemu slovenskih poetov. V so-
delovanju s KD so ga pripravili 
učenci OŠ Sv. Ana, in sicer na 
zelo zanimiv način; vodilna nit 
sta bila Urška in Povodni mož 
v Prešernovem času, potem 
leta 1991 in nazadnje leta 2013. 
V vseh treh delih so se učenci 
zelo izkazali, v prvem delu so 
nastopili tudi pevci CMePZ , 
z baletnim plesom je navzoče 
lepo presenetila Lara Šijanec, 
v nadaljevanju pa so osnovno-
šolci navdušili s prepevanjem 
slovenskih evergreenov, poka-
zali odlično plesno znanje ter 
seveda glasbenih talentov, ki 
jih ni in ni manjkalo na bobnih, kitari, pred 
mikrofonom … Vsi smo bili mnenja, da je 
vlogo Povodnega moža odlično odigral Kle-
men Ruhitel, samo praznovanje pa je o po-
menu kulture na vseh področjih s kančkom 
upravičenega kritičnega podtona pospremil 
predsednik KD Sveta Ana Aleksander Šija-
nec, saj je posebej mlade napeljal na misli, 
da je kultura prav na vseh področjih našega 

življenja, začenši s kulturo prehranjevanja, 
oblačenja, obnašanja, govorjenja, kultur-
nega udejstvovanja. Prav vsem v razmislek. 

Z navdušenjem sta 
poleg skorajda pol-
ne dvorane kulturno 
prireditev spremljala 
še domači župan Sil-
vo Slaček in ravnatelj 
osnovne šole Boris 
Mlakar.

Suzana R. Breznik

V četrtek, 7. februarja 2013, ob 17. uri, 
je bila v telovadnici OŠ Jožeta Hudalesa v 
Jurovskem Dolu proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku v organi-
zaciji Kulturnega društva Ivan 
Cankar in Občine Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah.

V kulturnem programu so 
sodelovali učenci OŠ Jožeta 
Hudalesa (recitacijski krožek, 
mladinski pevski zbor, otroška 
folklorna skupina Šlekapac, 
šolski ansambel, Orffov an-
sambel in recitatorka Aleksan-
dra Verbošt). Navzoče ljubitelj-
ske kulturne ustvarjalce, goste 
in obiskovalce sta nagovorila 
predsednik kulturnega društva 
Miroslav Breznik in župan Peter Škrlec.

Na prireditvi so bila podeljena prizna-
nja kulturnega društva Ivanu Orniku, članu 
Jurovskega okteta, in Darinki Kramberger, 
somentorici in plesalki FS Jurovčan, za dol-

goletno ustvarjanje na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti ter Otroški folklorni 
skupini Šlekapac OŠ Jožeta Hudalesa in 

mentorici Barbari Waldhütter za dosežek 
leta - udeležbo na državnem srečanju otro-
ških folklornih skupin Ringaraja, Šentjernej 
2012.

Miroslav Breznik, foto: M. Krautič 

Na šoli je potekal 2. šolski 
Prešernov natečaj na temo 
Na krilih domišljije. Učenci 
so sodelovali z literarnimi ali 
likovnimi izdelki. Priznanja in 
nagrade smo podelili na šolski 
kulturni proslavi ob Prešerno-
vem dnevu. Vabimo Vas, da si 
vsa nagrajena dela ogledate na 
razstavi v Protokolarno-raz-
stavnem centru svetega Marti-
na v Sveti Trojici.

Marta Jemenšek, prof.

Kulturni praznik na Sveti Ani

Prešernov dan v Jurovskem Dolu

Prešernov natečaj na OŠ in Vrtcu Sv. Trojica

Otroci so objeti prepevali slovenske 
zimzelene pesmi.

Lara Šijanec

Poslednje slovo Terezije Šober
Pevce cerkveno-prosvetnega pevskega 

zbora Kulturnega društva Sveta Ana je na 
predvečer kulturnega praznika na vajah 
presunila vest, da Terezije Šober, Trezike, 
tako smo jo klicali, ne bo več med nami. 
Po hudi bolezni je v 78. letu starosti za 
vedno utihnil njen glas. Dvajset let je pre-
pevala v pevskem zboru, redno in med 
prvimi prihajala na vaje, nepogrešljiva pa 
je bila dolga leta tudi v sestavu ljudskih 

pevcev Kulturnega društva Sveta Ana. 
Njeno mesto bo ostalo prazno, nas pevce 
pa bo skelela bolečina, da Trezikin alt ne 
bo več spremljevalec na nastopih in vajah. 
Zelo jo pogrešamo in se zavedamo, da nas 
je zapustila izjemna oseba, ki je s svojo 
preprostostjo in prijaznostjo bogatila naš 
pevski zbor. Kulturno društvo Sveta Ana 
svojcem izreka iskreno sožalje.

CPPZ KD Sv. Ana

V Avli Jožeta Hudalesa, v prostorih ob-
čine Lenart, razstavlja slikarska dela Lojze 
Veberič, ustanovni 
član likovnega dru-
štva LIKOS iz Murske 
Sobote, ki je bilo usta-
novljeno leta 1963. 
Veberičeve slikarske 
izkušnje so rezultat 
treh dejavnikov, ki jim 
je slikar sledil v 52 letih 
aktivnega likovnega 
ustvarjanja. Svojo prvo 
razstavo risb s svinčni-
kom in tušem je imel 
že kot 15-letni deček 
v Ljutomeru, odtlej pa 
je stalni udeleženec 
pri skupinskih razstavah. Po končani trgo-
vski šoli je z dodatnimi izpiti, seminarji in 
tečaji presedlal na področje aranžerstva in 
dekorativne umetnosti. S tem je dobilo nje-
govo nagnjenje k likovni umetnosti še večji 
poudarek in življenjski cilj. Štipendija mu je 
omogočila, da je v Ljubljani končal Šolo za 
oblikovanje. Nekaj časa je kot učitelj likov-
nega pouka poučeval na trgovski šoli, nakar 
se je zaposlil v gospodarstvu.

Specializacijo je opravil na Visoki držav-
ni grafični šoli na Dunaju in naposled po-
stal poklicni grafični oblikovalec – dizajner 
v soboškem Pomurskem tisku. Če k temu 
dodamo še Veberičevo ljubiteljsko likovno 
ustvarjanje v LIKOS-u in v Združenju likov-

nih skupin Slovenije ter v likovnih kolonijah 
v njegovi Domačiji v Seliščih, nam je slika 

o njegovem likovnem ustvarjanju veliko bolj 
jasna in kompleksna. Ob tem pa še vsa po-
tovanja z željo, da si nabere več likovnega 
znanja in spoznanja po številnih galerijah: v 
Italiji, Avstriji, Švici, Franciji, Angliji, Irski, 
Nizozemski, obeh Nemčijah, Češki, Slo-
vaški, Poljski, Litvi, Estoniji, Rusiji, Finski, 
Norveški, Švedski, Belgiji, Španiji, Tunisu in 
v bivši Jugoslaviji,

Leta 1972 je v svoji rojstni hiši v Seliščih, 
blizu Vidma ob Ščavnici, uredil galerijo, kjer 
so bile prve republiške izobraževalne koloni-
je Združenja likovnih skupin Slovenije. V tej 
galeriji so razstavljali številni slovenski ume-
tniki in tujci - iz Srbije in iz Moskve. Bil je 
udeleženec številnih slikarskih in kiparskih 

Lojze Veberič razstavlja v Lenartu

Učenci in učenke OŠ Voličina so v Kul-
turnem domu Voličina s proslavo počastili 
slovenski kulturni praznik Prešernov dan. 
S programom in glasbenimi točkami so se 
predstavili tako učenci in učenke osnovne 
šole, kakor tudi naši najmlajši, otroci iz vrtca 

Selce, ki so se predstavili z dvema pesmica-
ma. Seveda jih je za prikupen nastop s figami 
nagradil sam France Prešeren, ki ga je igral 
Domen Leš. Proslavo sta z državno himno 
začela otroški in mladinski pevski zbor. Ob 
pripovedi o Francetu Prešernu, ki jo je pri-

povedovala Zala Jug, so se smiselno vrstili 
recitali njegovih pesmi. Učenci 5. razreda 
so pripravili pesem Vrba, učenka 7. razre-
da Nina Kmetič pa četrto pesem sonetnega 
venca, recitaciji pa je za klavirjem spremljal 
Dominik Petko. Na vrhuncu proslave sta na-

stopili Tinkara Sternad 
in Sara Vogrin v dram-
ski pripovedi Srečanje 
Urške in Rozamunde, 
dramatičnost dogaja-
nja pa se je zaključila 
s plesno točko. Čarob-
nost proslave so dopol-
njevale glasbene točke 
posameznih učencev 
na glasbilih in pesmi 
otroškega in mladin-
skega pevskega zbora 
pod vodstvom Boža 
Čobca. Za konec so 
učenci in učenke 8. ra-

zreda predstavili recital pesmi Zdravljica in 
tako zaključili z dogajanjem. Proslava je v ce-
loti zelo lepo uspela, obiskovalci pa so z buč-
nim aplavzom nagradili delo nastopajočih.

Vesna Božićev

Kulturni praznik v Voličini

         Literarni natečaj
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi 
k sodelovanju na vseslovenskem literarnem natečaju za 
najboljšo sodobno basen »Če nisi bil ti, je bil pa tvoj brat!«, ki ga je navdihnila basen 
Volk in jagnje ruskega basnopisca Ivana Andrejeviča Krilova. Istoimensko različico 
basni naj bi v prozni obliki prvi zapisal grški basnopisec Ezop, na naših tleh pa sta zaslo-
veli tudi verzni različici francoskega basnopisca La Fontaina in že omenjenega ruskega 
basnopisca Krilova. In prav različica slednjega predstavlja motivno-tematsko izhodišče 
pričujočega literarnega natečaja.

Vsebina in namen natečaja: čeprav ima vsaka doba svoj vonj, bolje rečeno svoj duh 
časa, vendarle obstajajo univerzalna, nadčasovna pravila in zakoni, ki človeštvo spre-
mljajo že od vsega začetka. Eden izmed njih je prav gotovo t. i. zakon močnejšega, ki ga 
je Krilov slikovito upodobil v svoji basni. O tem, kdo je sodobni volk in kdo jagnje, pa 
boste tokrat spregovorili vi. 
Vse informacije o natečaju najdete na spletni strani: http://www.kgd-reciklaza.org/projek-
ti/natecaj_krilov.cgi?lang=si. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na: kgd.reciklaza@gmail.com
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V soboto, 19. 1. 2013, in v nedeljo, 20. 1. 
2013, so se učenci harmonikarskega oddel-
ka Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
– Podružnične šole Lenart pod mentorstvom 
Kristijana Brusa udeležili 7. mednarodnega 
tekmovanja v Begunjah, 
ki ga organizira Glasbe-
na šola Avsenik. Dosegli 
so naslednje rezultate: 
Ben Šnajder: A kate-
gorija – 96,17 točk, 1. 
mesto in zlato prizna-
nje; Domen Šnajder: 
A kategorija – 95,80 
točk, 2. mesto in zla-
to priznanje; Gašper 
Waldhüter: A kategori-
ja – 95,80 točk, 2. mesto 
in zlato priznanje in 
Anja Zorjan: B katego-
rija – 95 točk, 4. mesto 
in zlato priznanje.

Od 13. 1. 2013 do 15. 
1. 2013 je v Mariboru, na Ptuju in v Ormožu 
potekalo 16. regijsko tekmovanje mladih glas-
benikov Štajerske in Pomurja. Udeležili so se 
ga tudi učenci Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor – Podružnične šole Lenart in dosegli 
odlične rezultate:

V disciplini KOMORNE IGRE S TROBI-
LI, v 1. kategoriji, je lenarško glasbeno šolo za-
stopal trio trobent v zasedbi Niko Peserl, Bine 
Ploj in Nejc Kuri pod mentorstvom Simona 
Štelcerja. Dosegli so 95 točk od stotih možnih 
in prejeli ZLATO PRIZNANJE.

V disciplini FLAVTA so tekmovale: Anja 

Krautič – 1. b kategorija. Dosegla je 94,50 točk 
in zlato priznanje. Vesna Zemljič – 1. c kate-
gorija. Dosegla je 90 točk in zlato priznanje. 
Lara Šijanec – 1. c kategorija. Dosegla je 88, 
50 točk in srebrno priznanje. Mentorica vseh 

treh tekmovalk je Špela Kržan, na klavirju pa 
jih je spremljala Slavica Kurbus.

V disciplini KLARINET sta tekmovala: 
Žak Petrič Grajfoner – 1. a kategorija. Dose-
gel je 96,25 točk in zlato priznanje. Matej Brus 
– 1. a kategorija. Dosegel je 86 točk in srebrno 
priznanje.

Mentor obeh tekmovalcev je Zdravko Zimič, 
na klavirju pa jih je spremljala Zala Čuček.

Vsi tekmovalci, ki so prejeli zlata priznanja, 
se bodo v mesecu marcu udeležili 42. tekmo-
vanja mladih glasbenikov Republike Slovenije.

Irena Košmerl Leš

Glasbena šola Lenart

Odlični mladi glasbeniki

Tone Štefanec: Mi se imamo radi
Politična kriminalka, aktualna igra za sedanji čas, tudi za naše odre

Prepričljiv glasbeni tandem »Proti Toči« 
poleti in »Proti Poledici« pozimi (Denis 
Čuček in Peter Šenekar iz Lenarta) se z bo-
gatimi in doživetimi vsebinami in prijetnim 
melosom ob energični 
kitarski spremljavi ve-
dno pogosteje pojavlja 
na raznih kulturnih 
prireditvah v kraju in 
drugod. Posebej sta 
presenetila s samo-
stojnim celovečernim 
koncertom v okviru 
občinskega praznika v 
Domu kulture Lenart. 
Pred kratkim sta bila 
gosta oddaje Koktajl na 
Tele M (TV Maribor).

Ker Denisa in Petra 
v Lenartu širši javno-
sti ni potrebno še dodatno predstavljati, naj 
povemo samo to, da sta oba izkušena glasbe-
nika z dolgoletnimi izkušnjami. Pod okriljem 
Kulturnega društva Sinkopa sta od leta 2004-
2011 bila oba gonilna sila štajerskih »roc-
kerjev« Memento Mori, ki so februarja 2010 
izdali svojo zgoščenko z naslovom »IN THE 
LAND OF TOYS« (V deželi igrač) in uspešno 
na radijske postaje lansirali kar nekaj hitov. 
Denis še danes ustvarja v profesionalnih ko-
mercialnih zasedbah, kot so band Karneval 
in skupina Glissando, Peter pa uspešno vodi 
svojo zasebno glasbeno šolo Muziklub, kjer 
sta z Denisom tudi oba inštruktorja kitare.

Pevsko sta izrazno dinamično usklajena, 
odlično se ujemata v dikciji. Izpete ritmično 

melodične linije izvajata z občutkom izdela-
nega fraziranja v izboru raznovrstnega reper-
toarja slovenske, angleške, ameriške pop-rock 
scene, pa tudi slovenske narodno zabavne za-

kladnice ter slovenskih popevk.
Posebne pohvale je vreden njun entuzia-

zem, ki ga izžarevata ljubiteljsko, ki pa že meji 
na profesionalnost z bogato, čustveno dovr-
šnostjo in brezhibno usklajenostjo. Perspek-
tivno ubranima glasovoma: Petru Šenekarju, 
prof. ZGO in GEO, in Denisu, bodočemu dr. 
in asistentu na fakulteti, želimo še nadaljnje-
ga tako vztrajnega ustvarjanja. V prihodnje si 
želimo tudi izdajo njune zgoščenke.

Več na http://www.facebook.com/protito-
cipoledici in http://www.facebook.com/pro-
tipoledicitoci.

Marija Dukarič Cvetko,
glasbena pedagoginja, zborovodkinja, 

svetovalka

Glasbeni tandem Proti Toči

kolonij. Poleg tega je tudi avtor nekaterih ve-
čjih skulptur, ki krasijo naša naselja in trge.

Čeprav se spomnimo Veberičevih figu-
rativnih pejsažev iz 70-ih let, njegova po-
glavitna likovna govorica gotovo sodi med 
nefigurativne oziroma nepredmetne slikar-
je. Veberičevo slikanje je refleksija tako ime-
novanega »akcijskega« slikarstva, ki ubira 
formalno in pojmovno svoja pota. 

Veberičeva »zabrisana« stvarnost vabi k 
ugibanju o vsebini naslikanega in ji obenem 

daje kozmično skrivnostni predznak. Slikar-
jeve »razgradnje« realne podobe vidnega v 
zadnjem času pelje prek koloristične poeti-
zacije barvnih črtic, pik in barvnih nanosov. 
Slikar je imel doslej 45 samostojnih razstav, 
pomembnejše so bile v Mariboru, Ljubljani, 
Zagrebu, Beogradu, Nemčiji, Budimpešti … 
(povzeto po besedilu Vlada Sagadina, profe-
sorja umetnostne zgodovine).

www.lenart.si

Januarja 2013 je izšla druga knjižica življe-
njepisa Toneta Štefaneca, trojiškega rojaka, ki 
ga je življenjska pot s slovenskega in jugoslo-
vanskega obrobja odpeljala v središče sloven-
skega utripa in v eno središč nekdanje skupne 
države z vse bolj izpostavljenimi dogajanji. 

Knjižica, ki bi lahko bila hitro in brez po-
sebnega truda avtorja hitro obsežnejša od 
sedanjih 65 strani, v jedrnatem, a vseskozi 
osebno obarvanem in med vrsticami čustve-
no intoniranem zapisu o angažiranem poto-
vanju inventivnega in kritično razmišljujoče-
ga razumnika skozi ta čas, odstira življenje in 
delo v slovenskogoriškem in nato urbanem, 
politično odločujočem okolju. Kot kuliso na 
poti razmeroma podrobno opisuje in nato 
odmika bivanjsko in družbeno okolje mladih 
let v Trojici, šolanja in kratkotrajnega dela 
kovinarja v Mariboru, vojaški rok v Titovi 
gardi, vedno bolj »družbeno priznano« delo v 
Trojici in Cerkvenjaku in Jurovskem Dolu in 
nato v tistih časih »logično« politično delo-
vanje v SZDL v občinskem središču Lenartu. 
Ustvarjalni preskok nedvomno pomeni vstop 
v novinarstvo: ustanovitev in urednikova-
nje Domačih novic in kasneje zaposlitev na 
Zavodu za časopisno in radijsko dejavnost v 
Murski Soboti. V času direktorovanja lenar-
ški delavski univerzi se pojavi naslednji odlo-
čilni in dolgotrajnejši ustvarjalni preskok: de-
lovanje v občinski kulturni skupnosti in zvezi 
kulturnih organizacij. Potencial pišočega 
razumnika, vpetega v domači in širši kultur-
ni ustvarjalni prostor, ga je nato popeljala v 
Ljubljano na Zvezo kulturnih organizacij Slo-
venije z vmesno zaposlitvijo v radgonskem 
Elradu. Ob vsem tem je opravljal vrsto nalog 
na področju kulture in družbenopolitičnega 
življenja krajev, v katerih je živel in delal.

Posamezna poglavja pritegnejo z udarnimi 
naslovi, ki nato v jedrnatem slogu povedo 
marsikaj, a ne vsega. Marsikaj ostaja med vr-
sticami, a poznavalci takratnega življenja in 

utripa točno vedo, kaj in kam je treba dodati 
v miselni tok, ustvarjen z branjem. 

Nadaljevanje življenjepisa Toneta Štefane-
ca pri nekdanjih sopotnikih v opisanem pro-
storu in času obuja prenekatere spomine na 
prenekatere dogodke in dogajanja, ki so jih 
sodoživljali z odseljenim rojakom ali se ka-
sneje, vsak s svojega konca, vključevali vanje. 
Ta del življenjepisa, Tone Štefanec lahko mir-
ne duše napiše še marsikaj, dopolni zgodovin-
ski spomin na mnoge prelomne dogodke, pa 
naj omenimo zgolj medobčinsko gledališče 
ali močno literarno gibanje, utirjeno s sreča-
nji literatov začetnikov. Sam na pomembno 
mesto uvrščam njegov pionirski prispevek k 
slovenskogoriškemu novinarstvu, ki še živi z 
Domačimi novicami, posledično z Radiom 
Slovenske gorice in ne nazadnje tudi z Ovtar-
jevimi novicami, našim časopisom.

Tone Štefanec: Od Trojice do Ljubljane

Pestro in zanimivo življenje

 

Tone Štefanec je prvo igro napisal v osnovni šoli, nato pa je o pisanju iger pogosto razmišljal. Vsi 
predznaki sedanjega časa so ga napeljali, da je igro s pomenljivim ali posmehljivim naslovom Mi se 
imamo radi napisal prav v času splošnega upora proti korupciji v politiki in gospodarstvu, politično 
predznačenem kadrovskem spotikanju od lokalnih do vrhovnih državnih oblasti in v času  glasnih 
pozivov (krikov) k pravni državi za vsakega in vsakogar. Igra je igra ubesedenih simbolov, ki kot 
karikature opozarjajo na razvrednotenje moralno-etičnih temeljev družbe (najbolj nas, seveda, za-
nima naša). Ponekod namenoma popreproščena pripoved (smešno/zoprno je, ker je (lahko) povsem 
resnično!) lahko prispeva k temu, da bomo resnično videli to, kar ves čas gledamo.

Avtor je osmislil svoj namen z besedami: »V igri je poudarek na grdobijah, ki jih bolj ali manj poč-
nejo vsi akterji, da bi se povzpeli na družbeni lestvici (na županski položaj, op. ur.), čeprav sami slu-
tijo, da si tega ne zaslužijo, pri čemer na ''ženski'' način sodelujeta tudi dve osebi ženskega spola.«

Štefanečeva igra bi z lahkoto uspešno sedla tudi nak kak slovenskogoriški oder. Besedilo domi-
selnim režiserjem dopušča povsem prosto pot. Dobiti jo je moč v Knjižnici Lenart in Območnem 
skladu za kulturne dejavnosti Lenart.

Edvard Pukšič
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V Celju in Žalcu poteka od ponedeljka, 25. 
februarja, do petka, 1. marca 2013, Evropsko 
prvenstvo duhovnikov v dvoranskem nogo-
metu. Prvenstvo letos organizirajo slovenski 
duhovniki, zbrani v Športnem društvu Pax. 
Poleg domače je prijavljenih še 12 tujih ekip 

iz Avstrije, Be-
lorusije, Bosne 
in Hercegovine, 
Črne gore, Hrva-
ške, Italije, Ma-
džarske, Poljske, 

Portugalske, Romuni-
je, Slovaške in Ukraji-
ne.

Prvi tekmovalni dan 
je potekal v torek, 26. 
februarja 2013, med 14. 
in 19. uro v telovadni-
cah Gimnazije Celje-
Center ter v OŠ Žalec, 
drugi tekmovalni dan 
pa poteka v četrtek, 28. 
februarja 2013, med 
14. in 19. uro v telova-
dnici OŠ Žalec.

Damjan Mlinarič, 
kaplan

Med tem ko prvoligaši še bijejo boje za 
naslov državnih prvakov, je članska ekipa 
KMN Slovenske gorice s tekmami že kon-
čala, saj se po osvojenem 8. mestu seli v 2. 
ligo. Ob koncu ligaškega tekmovanja pa je 
čas tudi za prve analize, tako smo od pred-
sednika kluba Bojana Stergarja dobili nasle-
dnjo izjavo: V KMN Slovenske gorice počasi 
prehajamo v zaključno obdobje uradnih 
tekmovanj v letošnji sezoni. Kar zadeva tek-
movanje v 1. SFL, so bili naši cilji zastavljeni 
višje in s končnim rezultatom definitivno ne 
moremo biti zadovoljni. Kljub vsemu je bilo 
tekmovanje v najvišjem rangu dobrodošla iz-
kušnja za celoten kolektiv. Spoznali smo, kaj 

pomeni igrati na takšnem nivoju in kakšne 
obveznosti povleče takšen projekt za sabo. 
Tukaj je potrebno, da vsi akterji stremijo k 
skupnemu cilju in se za začrtani skupni cilj 
tudi maksimalno potrudijo. Tega je pri nas 
v tej sezoni primanjkovalo in posledično so 
se pokazali rezultati takšnega načina dela in 
razmišljanja. Kaj to pomeni za prihodnost, 
bomo še videli.  Sedaj nas čakajo še zaključ-
ki tekmovanj v mlajših selekcijah, kjer smo 
precej bolj uspešni kot smo bili s člansko 
ekipo. Po koncu teh tekmovanj bo narejena 
analiza celotnega poteka sezone, in takrat 
bodo postavljene tudi smernice za naprej.

Z jutrišnjimi tekmami 14. kola 4. SKL – 
vzhod se bo zaključil redni del ligaškega 
tekmovanja. Lenarški košarkarji, ki so na 
letošnjih šestih tekmah unovčili 4 zmage, se 
bodo od domače publike skušali posloviti z 
zmago proti drugouvrščeni Ivančni gorici.  
V domačem taboru seveda upajo, da bodo 
zadnjo domačo tekmo, ki se bo jutri (2. 
marca) pričela ob 18. uri, odigrali pred čim 
večjim številom gledalcev. Ob morebitnem 

uspehu lenarških košarkarjev, ki so sicer 
zadnjo tekmo v gosteh proti Rušam izgubili 
(69:61), bi se z zmago uvrstili v zgornjo po-
lovico ligaške razpredelnice. 

Z jutrišnjo tekmo pa se v Lenartu še ne 
bodo končale košarkarske tekme, saj dru-
ga članska ekipa KK Nona Lenart še naprej 
tekmuje v Pomurski košarkarski ligi, v kateri 
jo do konca prvenstva čakajo še tri domače 
tekme in tri tekme v gosteh. 

Pred odbojkaricami Benedikta so do kon-
ca prvenstva še tri ligaške tekme. Dve bodo 
Benedičanke odigrale pred domačim ob-
činstvom, in sicer prvo že jutri (2. marca) 
v Športni dvorani Benedikt ob 18.00 proti 
ekipi Nove KBM Branik II. Prihodnji konec 
tedna pa jih čaka težko gostovanje proti vo-
dilni ekipi Braslovč, ki z vsemi osvojenimi 
točkami kraljujejo na vrhu ligaške razpre-
delnice. Zadnjo tekmo sezone bodo bene-
diške odbojkarice odigrale 16. marca, kot že 
rečeno v domači dvorani, kjer bo proti ŽOK 

Mislinja prišla v poštev le zmaga. Odbojka-
rice Mislinje namreč zasedajo zadnje mesto, 
med ko je ekipa Benedikta trdno zasidrana 
na tretjem mestu, na katerem bo brž ko ne 
končala sezono. Zadnjo tekmo 15. kroga 
minulo soboto so odbojkarice Benedikta v 
gosteh proti odbojkaricam Kostman Slovenj 
Gradec izgubile z rezultatom 3:0. Ob tem pa 
je potrebno poudariti, da ekipa že dlje časa 
nastopa brez dveh nosilk igre, in sicer poda-
jalke Hane Hochstäter in Martine Rajšp, ki 
je kapetanski trak predala Sabini Kuzman. 

Na derbiju začelja med KMN Tomaž Pi-
cerija Ozmec in KMN Benedikt je igralcem 
Benedikta uspelo osvojiti točko in tako pre-
kiniti daljši točkovni post. Izenačena tek-
ma, ki je postregla z velikim številom golov, 
predvsem v drugem delu igre, se je končala 
z rezultatom 7:7. Še ob polčasu je bil rezultat 
1:1. Do konca drugoligaškega prvenstva ča-

kata nogometaše Benedikta še dve tekmi. Ta 
konec tedna potujejo Benedičani na gosto-
vanje k ekipi Irbisa, medtem ko jih prihodnji 
konec tedna čaka še zadnja tekma v tej, ne 
najbolj posrečeni sezoni, in sicer bodo sezo-
no v domači dvorani sklenili proti škofjelo-
ški ekipi FSK Stripy. 

Ekipi KMN Slovenske gorice se je v dr-
žavnem prvenstvu v futsalu do 13 let uspelo 
uvrstiti na finalni turnir najboljše četvorke, 
ki bo 9. marca potekal v športni dvorani Ve-
like Lašče. Na zaključni turnir sta se uvrstili 
po dve ekipi iz vzhodnega in dve iz zahodne-
ga dela Slovenije. Mladi igralci Slovenskih 

goric so za ekipo Ljutomera osvojili drugo 
mesto v vzhodnem delu lige in se s tem uvr-
stili na zaključni turnir. V polfinalu držav-
nega prvenstva jih sedaj čaka prvouvrščena 
ekipa zahodnega dela in gostiteljica zaključ-
nega turnirja, FK Dobrepolje. Slednja ob 
Ljutomeru zagotovo sodi med favorite, saj je 

v rednem delu lige na 
12-tih tekmah osvoji-
la prav toliko zmag. V 
drugem polfinalnem 
obračunu se bo ekipa 
Ljutomera pomerila 
z Litijo. Zmagovalca 
obeh obračunov bo-
sta odločala o naslo-
vu državnih prvakov, 
poraženi ekipi pa o 3. 
mestu. 

Vikend, ki je pred nami, bo v Voličini no-
gometno obarvan. V soboto, 2. marca, se 
bodo mladi nogometni upi pomerili na tur-
nirju do 10 let, ki bo skupaj z nedeljskima (3. 
marec) turnirjema do 8 in 12 let štel za 4. 
turnir mladih za pokal Slovenskih goric. 
Na turnirjih se bodo predstavile okoliške eki-
pe iz domala vseh slovenskogoriških občin in 
pa tudi nogometne ekipe iz širše okolice. 

Pod okriljem KMN Slovenske gorice je v 
preteklem letu začela delovati tudi ženska 
nogometna sekcija. Tako klub v letošnjem 
letu premierno organizira tudi turnir za de-
kleta v članski kategoriji. O tem, da znajo 
tudi dekleta zelo dobro brcati žogo, se boste 
lahko prepričali v soboto, 16. marca, ko bo 
v športni dvorani v Voličini potekal omenje-
ni turnir za dekleta.

V soboto, 9. marca, bo v športni dvorani 
Lenart potekal mednarodni malonogometni 
turnir do 12 let v organizaciji NK Lenart. Po-
leg ekip iz domačega okolja se bodo na tur-

nirju pomerile tudi ekipe iz sosednjih držav. 
Teden dni kasneje bo v Benediktu potekal še 
turnir do 8 let v organizaciji KMN Benedikt. 

Dejan Kramberger

Učenka OŠ Voličina Lia Ludvik 
iz Selc je osvojila naslov državne 
prvakinje v judu v kategoriji starej-
ših deklic do 48 kg. Lii so se tako 
obrestovali težki sedemletni trenin-
gi. V preteklem letu je Lia uspešno 
opravila izpit iz 5. KYU in si tako 
priborila oranžni pas. Aprila pa bo 
polagala 4. KYU (oranžno-zeleni 
pas).

Dejan Kramberger

Evropsko prvenstvo duhovnikov v dvoranskem 
nogometu v Sloveniji

1. SFL: iz tabora Slovenskih goric o končani sezoni 
med prvoligaši

Jutri zadnje kolo rednega dela 4. SKL – vzhod 

2. DOL – vzhod

2. SFL: Benedikt s točko proti Tomažu prekinil 
točkovni post

KMN Slovenske gorice v boj za naslov državnega prvaka v 
Velike Lašče

Lenarški košarkarji za slovo od sezone doma proti Ivančni 
gorici

Benedičanke trdno na tretjem mestu 

Marec v znamenju turnirjev za mlajše selekcije
Fantje se bodo četrtič pomerili na turnirju mladih za pokal 
Slovenskih goric, dekleta prvič

V Lenartu mednarodni turnir do 12 let 

Državno prvenstvo do 13 let

Lia Ludvik iz Selc državna prvakinja v judu 

FUTSAL

KOŠARKA

ODBOJKA

JUDO

Športno društvo PAX
Nekateri slovenski katoliški duhovniki se že več kot 27 let 

zbirajo v Športnem društvu PAX, ki je prostovoljno združenje 
katoliških duhovnikov, redovnikov, diakonov ter bogoslovcev. 
Ukvarja se s športno-rekreacijskimi ter izobraževalnimi de-
javnostmi. Ob različnih športnih ter družabnih prireditvah 
ohranjajo telesno kondicijo in utrjujejo duhovniško družbo. S 
tovrstnim druženjem želijo v duhu evangelijskih in stanovskih 
vrednot dajati duhovniško pričevanje tudi v javnosti. Naloga 
društva je zagotoviti svojim članom možnost organiziranega 
športnega udejstvovanja, posebej v velikem in malem nogome-
tu, ter tako ohranjati dobro telesno zdravje in počutje.

Slovenska ekipa se v februarju že šest let zaporedoma ude-
ležuje Evropskega prvenstva duhovnikov v malem nogometu, 
med drugim pa se ga kot član slovenske reprezentance udele-
žuje tudi lenarški kaplan Damjan Mlinarič. To je za udeležence 
priložnost za druženje ter športno uživanje, poleg tega pa tudi 
spoznavanje lokalne Cerkve ter države gostiteljice.

Jože Povh, voditelj slovenske ekipe

Ekipi Slovenskih goric in Benedikta sta na medsebojnih obračunih  
odločili o potniku na finalni turnir.
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ZA RAZVEDRILO

Amadej Lebič s trenerjem  
Matejem Baničem

      »Ruperški fantje«

Pri članku »Ruper-
ški fantje« ponovno 
na poti s poslan-
stvom je bila objavlje-
na napačna fotografi-
ja. Prava fotografija 
Treh kravljev ome-
njene skupine je ta.

V prejšnji številki Ovtarjevih novic se 
je v članek Košarkar KK Nona Lenart 
blestel na All-Stars Slovenija vtihotapila 
napačna fotografija. Tokrat objavljamo 
pravo.

Lep avto
»Prosim, en lep avto za mojo ženo,« je dejal 
možakar, ko je vstopil v trgovino z avtomo-
bili.
»Oprostite, gospod, pri nas nimamo menja-
ve novo za staro,« je odvrnil trgovec.

Na sodišču
»Zakaj kradete vedno v isti trgovini,« je 
sodnik vprašal obtoženko.
»Ker se najbolj splača. V tej trgovini so cene 
vseh izdelkov vedno najvišje.«

Opozorilo
»Prosim, odpeljite me na železniško postajo. 
Pa previdni bodite, ker sem mati šestih 
otrok,« je gospa srednjih let dejala taksistu.
»In vi govorite meni, naj bom previden, ko 
imam samo enega otroka,« se je razburil 
taksist.

Čas je najboljši zdravnik
»Kako si kaj,« je starejši moški povprašal 
enako starega prijatelja, ki se je ravnokar 
vrnil iz bolnice.
»Končno sem preživel tuberkulozo. Saj veš, 
čas prej kot slej vse uredi.«
»Seveda. Zemlja vse ven povleče.«

Odlična gostilna
»Na Dunaju imajo gostilno, v kateri lahko 
ješ, piješ in seksaš zastonj,« je možakar dejal 
sosedu.
»To ne more biti res.«
»Pa je.«
»Kje si to izvedel?«
»Žena mi je povedala.«

V jetnišnici
»Počistite malo jetniško celico. Danes pride 
sem minister za pravosodje in javno upra-
vo,« je paznik dejal zapornikom.
»Končno so zgrabili tudi tega falota,« je 
veselo vzkliknil eden od zapornikov.

Vrata
»Saj mi zato, ker sem ženska, ni treba odpi-
rati vrat,« je dama dejala svojemu spremlje-
valcu.
»Saj vam ne odpiram vrat, ker ste vi ženska, 
temveč zato, ker sem jaz kavalir.«

Ura
»Ali si na obravnavi videl, kakšno krasno 
uro je imel tožilec,« je nepridiprav povprašal 
svojega pajdaša.
»Ne. Pokaži mi jo!«

Reklamacija
»Danes zjutraj sem pri vas opravil nakup. 
Sedaj pa sem ugotovil, da ste se zmotili za 
115 evrov.«
»Oprostite, žal vam ne morem nič več 
pomagati. To bi morali ugotoviti in povedati 
takoj.«
»Dobro, če ne gre drugače. Potem pa bom 
115 evrov kar zadržal.«

Dobre ljubimke
»Ali veš, zakaj so starejše ženske tako dobre 
ljubimke,« je moški srednjih let povprašal 
kolega. 
»Nimam pojma.«
»Ker seksajo vedno tako, kot da to počnejo 
zadnjič.«

Boljši način
»Obtoženi, ali ste tako vlomili v prostore 
pošte, kakor sem opisal,« je sodnik vprašal 
obtoženega.
»Žal ne. Če bi uporabil vaš način, me ne bi 
dobili.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Peter, kaj pa danes pri malici tako vneto 
pišeš?« je pred dnevi pri malici šivilja Marica 
povprašala rezkarja Petra. »Ali za 8. marec pi-
šeš ženi ljubezensko pismo?«

»Ah, Marica, kdo pa ima v teh težkih časih 
še čas pisati ljubezenska pisma,« je Peter za-
mahnil z roko. »Sedaj moram pisati bolj resne 
in usodne stvari.«

»No, potem pa povej, kaj pišeš in kaj je bolj 
usodno od ljubezni,« je postala še bolj rado-
vedna Marica.

»Pišem navodila za uporabo, ki jih bom ta-
koj po malici nalepil na oglasno desko v pod-
jetju,« je dejal Peter.

»Kakšna navodila,« je postal radoveden še 
mizar Tone.

»Pišem čisto navadna navodila za uporabo 
delavcev,« je dejal Peter.

»Peter, ali se ti je zmešalo? O kakšnih navo-
dilih za uporabo delavcev govoriš,« sta Marica 
in Tone vzkliknila v en glas.

»Zakaj bi se mi zmešalo? Za vsak najbolj 
enostaven stroj obstajajo jasna navodila za 
uporabo, samo nas, delavce, lahko direktorji, 
šefi in podšefi uporabljajo po mili volji, kakor 
se jim zahoče, mimo vseh razumnih pravil,« 
je odvrnil Peter. »V vsakem podjetju morajo 
obstajati tudi jasna navodila za uporabo de-
lavcev.«

»Hm, hm. Pravzaprav ima Peter prav,« je 
čez čas dejal Tone. »No, potem pa preberi, kaj 
si že napisal v navodilo za uporabo delavcev.«

»Napisal sem, da delavke in delavci opti-
malno delujejo pri temperaturah od 19 do 28 
stopinj Celzija. Delajo lahko samo osem ur na 
dan s 30 minutnim odmorom, drugače hitro 
pregorijo. Redno jih je treba mazati z dovolj 
mastnimi plačami, drugače jim zarjavi moti-
vacija,« je na glas bral Peter.

»Peter, napiši tudi, da morajo med delom 
dobiti topel obrok, drugače jim zmanjka ener-
gije za delo,« je vzkliknil Tone. »Napiši tudi, 
da delavci potrebujejo letni dopust, sicer se 
pregrejejo in izgubijo moč.«

»Bravo Peter,« je vzkliknila Marica. »Z naj-
večjimi črkami pa v navodilo za uporabo de-
lavcev napiši, da morajo šefi z njimi spoštljivo, 
kulturno in obzirno ravnati ter prisluhniti nji-
hovim predlogom in upravičenim zahtevam, 
drugače lahko eksplodirajo. Zaradi eksplozije 
delavstva pa lahko gre po zlu celotno podje-
tje.«

»Tako je,« je odločno dejal Tone. »Peter, 
ko boš navodilo za uporabo delavcev napisal 
do konca, ga daj še meni, da ga bom tudi v 
naši tovarni razdelil med delavce. To navodilo 
mora viseti na vidnem mestu na vsakem de-
lovnem mestu!«

HUMORESKA

Navodilo za uporabo
Piše: Tomaž Kšela

Sir George Bernard Shaw je dejal 
že v svojih časih:

POLITIKE in PLENICE je treba 
menjavati zaradi ISTEGA vzroka!

D o p i s n i k o m  i n  s o d e l a v c e m  
O v t a r j e v i h  n o v i c !

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). 
Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali 
skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za 
oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg prispevka je pravi-
loma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. 
Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopan-
ja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 
1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v poseb-
ni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 
29. marca 2013!

Uredništvo

 
Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice 
Direktorica: Tanja Hrastnik
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in  
Tanja Hrastnik 
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 28. februar 2013
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6420 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART 
nahaja na kanalu S 30 - fre-
kvenca 375,25 MHz, v pro-
gramski shemi SIOL TV 
na kanalu 143, T2 TV na 
programu 24, AMIS TV na 
programu 94.

Programski termini za občino 
Lenart:

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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 NE NAZADNJEOVTARJEVE NOVICE

V okviru LAS Ovtar Slovenskih goric smo 
pristopili k projektu, v katerem iščemo še 
obstoječe izvajalcev domače obrti (pletenje 

košar, izdelovanje različnega orodja iz lesa, 
kovaštvo, izdelovanje volne …), kulinarike, 
poljedelstva iz preteklosti (uporaba in tehno-

logija pridelave lanu, ajde, 
pire, industrijske konoplje 
…). Izvajalce naprošamo, 
da ta znanja podajo širši 
javnosti.

V kolikor želite znanje 
prenesti naprej, vas napro-
šamo, da se oglasite pri nas 
in prijavite za mentorja, 
učitelja domačih znanj. 
Izpolnite vprašalnik in se 
oglasite na sedežu LAS.

Prijave zbiramo do  
8. marca.

Ponudnike, ki so vključeni v katalog Ov-
tarjeva ponudba, pozivamo k oddaji naroči-
la za šivanje prtov in predpasnikov (ženski 
in moški) ter tisku papirnatih vrečk z logo-
tipom Ovtarja. 

Naša želja je, da se ponudba Slovenskih 
goric predstavlja z enotno podobo, ki na 
trgu postaja vedno bolj prepoznavna. 

Naročila sprejemamo do petka, 15. 3. 2013. 
Informacije: 059/ 128 773, info@lasovtar.si.

Poziv kmetijam in posameznikom

Poziv ponudnikom – Ovtarjeva ponudba

VRSTA OBRTI/ZNANJA
a) TRADICIONALNA PEKA KRUHA 

IN DOMAČIH DOBROT 
b) ČEBELARSTVO IN 

MEDIČARSTVO 
c) PLETARSTVO
d) ROČNA DELA, katera: ___________

_______________________________
e) TKALSTVO
f) ČIPKARSTVO
g) OVČJA VOLNA, POLSTENJE
h) OD PRIDELKA DO IZDELKA 

POZABLJENIH POLJŠČIN  
(lan, ajda, pira …)

i) MLINARSTVO
j) DEKORATIVNO OBLIKOVANJE 

 IZ TESTA
k) IZDELOVANJE BIČEV
l) LONČARSTVO
m) SODARSTVO
n) VRVARSTVO
o) UMETNIŠKO BRUŠENI 

STEKLARSKI IZDELKI
p) KOVAŠTVO
r) UNIKATNO KAMNOSEŠTVO
s) IZDELAVA DOMAČEGA MILA IN 

KREM
t) ZELIŠČARSTVO
u) NARAVNA GRADNJA BUTANIH 

OBJEKTOV IN CIMPRAČ
v) OLJARSTVO
z) DRUGO (navedite) _______________

________________________________

PRIDOBLJENO ZNANJE
a) Samouk
b) Končano izobraževanje  

(npr. NPK, poklicna šola):
c) Drugo

PROGRAM JE PRIMEREN ZA
a) otroke
b) ženske
c) moške
d) družine
e) manjše skupine

ČAS TRAJANJA PROGRAMA
a) do 3 ure
b) 1 dan
c) individualni program/srečanje
d) skupinski program/srečanje

PRIMERNI TERMINI
a) vse leto, neodvisno od letnega časa
b) le v času sezone (označi letni čas):
• zima
• pomlad
• poletje
• jesen

SPECIFIČNI POGOJI IZVAJANJA  
(V KOLIKOR OBSTAJAJO)
Naštejte: __________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

KONTAKT
Ime, priimek: 
_________________________________
Naslov izvajanja delavnice: 
_________________________________
Telefon/GSM: _____________________
_________________________________
Kraj, datum _______________________ 
Podpis ___________________________

Vabilo na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti
Vabljeni na delavnice prikazov znanj domače in umetnostne obrti, ki se bodo izvajale v 

Centru Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9 v Lenartu ali na naslovu predavatelja.

* objava naknadno
Predhodne prijave udeležencev na sedežu LAS (tel. št.: 059 128 773, GSM 051 660 865) 

so potrebne zaradi zagotovitve količine materiala in organizacije.

Vljudno vabljeni!

Delavnica Predavatelj Dan Ura
Barvanje pisank Frančiška Šafarič ponedeljek, 18. 3. 2013 17.00-19.00
Pletenje košar  Ivan Vajngerl torek, 19. 3. 2013 10.00-12.00
Izdelava domačih krem z upo-
rabo zelišč (za domačo rabo)

Marija Čuček ponedeljek, 8. 4. 2013 17.00-19.00

Tradicionalna peka kruha in 
domačih dobrot

TK, dopolnilna 
dejavnost

ponedeljek, 15. 4. 2013 9.00-13.00

Izdelki iz ovčje volne  
(polstenje, pletenje) 

Franc Ruhitel ponedeljek, 22. 4. 2013 10.00-12.00

Suho cvetje in šopki Frančiška Šafarič maj 2013*
Od pridelka do izdelka poza-
bljenih poljščin (lan in pira) 

Franc Ruhitel, 
dr. Milojka Fekonja

maj 2013*

Vprašalnik Označite/obkrožite/izpolnite:

Rožmarin (Rosmarinus)
»Kaj pomeni roža rdeča, 
kaj pomeni rožmarin,
roža rdeča je ljubezen,
rožmarin je za spomin.«

Rožmarin je ena izmed 
sestavin slovenskega šop-
ka, ki so ga dekleta po-
darjala za spomin svojim 
fantom, ko so odhajali »na 
vojsko«. Velja kot simbol 
prijateljstva in zvestobe. 
Tudi neveste so nosile ro-
žmarinove venčke. Že stari 
Grki so rekli, da bistri um 
in izboljšuje spomin, zato 
so si ga takratni študentje 
vpletali v lase. Zaradi moč-
nega vonja so ga uporabljali kot kadilo pri 
verskih obredih. Za razkuževanje so ga 
zažigali v bolnišnicah, v času kug so ga 
nosili okrog vratu. Rosa morja so ga ime-
novali Rimljani, posvečen je bil boginji 
ljubezni Afroditi.

Rožmarin je trajen, vedno zelen grmi-
ček, ki raste v Sredozemlju. V Sloveniji 
pa v Primorju, kjer ga uporabljajo za žive 
meje, saj v višino zraste tudi do dva me-
tra. V našem okolju ga gojimo v loncih, 
iz katerih ga po ledenih možeh posadimo 
na prosto na sončno zavetno lego. Pozno 
jeseni ga prenesemo v svetel prostor in 
ga skopo zalivamo. Rad ima dobro odce-
dno zemljo, če raste v ilovnati, je manjši, 
vendar bolj diši. Lističi so iglaste oblike, 
usnjati, temno zeleni. Drobni cvetovi so 
modre barve. Najlažje ga razmnožujemo 
s potaknjenci. Temeljito rez naredimo po-
mladi. Dobro prenaša sušo in je zelo od-
poren. Kot okrasno rastlino ga sadimo na 
gredice, terase, balkone in okna. Obstaja-
jo tudi povešave sorte s cvetovi od modre 
do bele barve. Rožmarinove vejice upora-
bljamo kot zelenje v šopkih in za spletanje 
venčkov. Iz posušenega izdelujemo dišeče 
blazinice, ki tudi odganjajo molje. Suhe 
vejice damo v kamin za prijeten vonj. Ve-
jice v zaprtih prostorih osvežujejo zrak in 
ga tudi razkužujejo. Eterično olje se upo-
rablja za izdelavo parfumov, mil, toaletnih 
vodic, šamponov. Rožmarinov šampon 
odpravlja prhljaj in osvežuje temno barvo 

las. Živilska industrija rožmarin uporablja 
kot naravni konzervans in antioksidant 
pri mesnih izdelkih. Kot začimba se upo-
rablja v mediteranski kuhinji pri pripravi 

mesnih, gobjih, paradižniko-
vih, bučkinih jedi in jedi iz 
jajčevcev. Nepogrešljiv je za 
vse vrste kvaš. Stebla upora-
bimo kot nabodala pri peki 
na žaru.

Zdravilno učinkuje pri 
prebavnih motnjah, poveza-
nih z vetrovi, napihnjenostjo 
in lažjimi krči, pospešuje iz-
ločanje prebavnih žlez, vpli-
va na krvni obtok, izboljšuje 
izločanje vode ter prekrvavi-
tev ženskih spolnih organov. 

Lajša bolečine v mišicah in sklepih, zavi-
ra vnetja, odpravlja motnje v obtočilih in 
stimulira živčevje. Že Kneipp je bolnikom 
po težkih obolenjih in za krepitev srca v 
starosti priporočal rožmarinovo vino. 
Pripravimo ga tako, da dvajset gramov 
rožmarinovih listkov namočimo za vsaj 
en teden v liter dobrega vina, precedimo, 
pijemo dvakrat dnevno po en kozarček. 
Pri nizkem krvnem tlaku, živčnih mo-
tnjah in splošni oslabelosti si pripravimo 
kopel. Petdeset gramov lističev prelijemo 
z litrom vrele vode, pustimo pokrito tri-
deset minut, odcedimo, dodamo žlico 
olivnega olja in prilijemo v kadno kopel. 
Takšne kopeli ne pripravljamo pred spa-
njem. Tinkturo uporabljamo zunanje za 
masažo, saj pospešuje prekrvavitev. Proti 
prebavnim motnjam jemljemo petnajst 
do dvajset kapljic na en deciliter vode. Čaj 
pripravimo kot poparek, ki stoji pokrit do 
petnajst minut. Pijemo ga dvakrat na dan 
med obroki, tudi za odvajanje vode in pri 
slabem teku. Mazilo vtiramo pri revmi in 
ga pripravimo na enak način kot ognjiče-
vo. Eterično olje uporabljamo vedno raz-
redčeno, tudi za inhalacije pri prehladih. 
Tako svež kot posušen rožmarin imata 
enake učinke. Pri uporabi upoštevamo 
priporočene količine, v nosečnosti pa rož-
marina ne uporabljamo.

Marija Čuček

Vabilo na velikonočni sejem
Prijazno Vas vabimo k sodelovanju na VELIKONOČNEM SEJMU, ki bo potekal na 

ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. 
Sejem, na katerem se lahko predstavite in nakupujete, bo potekal v naslednjih terminih:
- petek, 22. 3. 2013, od 12. do 17. ure,
- sobota, 23. 3. 2013, od 9. do 13. ure,
- petek, 29. 3. 2013, od 12. do 17. ure.

Priporočamo se za udeležbo z izdelki domače in umetnostne obrti, s kulinaričnimi do-
brotami, velikonočnimi voščili, z izdelki za krasitev velikonočnega časa in drugimi artikli, 
navezujočimi se na tematiko sejma.

Prisrčno vabljeni, da prestavite svojo ponudbo!

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje




