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IZ VSEBINE

Turistična zveza Slovenije je v okviru projekta »Slovenijo čutim: 
Moja dežela – lepa in gostoljubna« dodelila Voličini priznanje za 

2. najbolj urejeno vaško jedro v Sloveniji. 

Pustovanje v Lenartu: sprevod 700 maškar si je ogledalo nekaj tisoč obiskovalcev.  

Slovenija, osrednje Slovenske gorice 2–3 P

Aktualno iz šestih občin 4–7 P

Dogodki in dogajanja 8–10 P

Iz gospodarstva 11 P

Znanje za razvoj, z naravo 12–13 P

Med ljudmi 14–15 P

Iz kulturnega dogajanja 15–17 P

Šport, za razvedrilo 18-19 P

Iz dejavnosti LAS Ovtar Slovenskih goric 20 P

Športniki Slovenskih goric 2013

Turistična zveza Slovenije je v okviru projekta »Slovenijo čutim: 
Moja dežela – lepa in gostoljubna« dodelila Voličini priznanje za 

2. najbolj urejeno vaško jedro v Sloveniji. 

Novica o blokadi sredstev dveh skladov 
EU, ki je v zadnjih dneh pretresla Slovenijo, 
za mnoge ni bila veliko presenečenje. Vlada 
že dalj časa v povezavi z evropskimi sredstvi 
počne stvari, ki jih ni mogoče razumeti. Pro-
gramiranje finančne perspektive 2014-2020 
buri domače in evropske kroge in konč-
nemu rezultatu ni videti konca. Tisti, ki se 
nakazuje, pa kaže, da namerava Republika 
Slovenije z evropskim denarjem krpati svoj 
lastni žep in ne razvijati razvojnih priložno-
sti, kot to modro nameravajo ostale države 
naše širše skupnosti.

Pa naših državljanov ne bi smelo skrbeti 
le, kaj namerava naša vlada s svežim evrop-
skim denarjem, ki se obeta v prihodnosti. 
Bolj bi nas moralo skrbeti, kaj se počne z de-
narjem iztekajočega obdobja 2007-2013, ki 
ga je potrebno porabiti do konca leta 2015. 
Malo bolj podroben vpogled v načrt razvoj-
nih programov veljavnega proračuna, ki 
zajema celotno programsko obdobje, kaže, 
da država načrtuje bistveno manj sredstev 
za EU projekte, kot bi jih morala. To lahko 
pomeni le eno, da ne namerava črpati vsega 
razpoložljivega denarja. Si to v danih raz-
merah res lahko privoščimo?

Samo na proračunskih postavkah Mini-
strstva za kmetijstvo in okolje je v okviru 
vsebine Varstvo okolja – področje voda, ki ga 
visoki politiki tako močno opevajo kot pred-
nostno, načrtovanih za najmanj 167 milijo-
nov evrov premalo sredstev. In zaradi tega 
smelega načrtovanja so danes na kolenih ob-
čine Brezovica, Borovnica, Bohinj, Gorišni-
ca, Izola, Jesenice, Koper, Kozje, Kranj (dva 
projekta!), Ljutomer, Markovci, Miren-Ko-

stanjevica, Naklo, Nova Gorica, Novo Mesto, 
Podčetrtek, Piran, Preddvor, Ptuj, Radovlji-
ca, Rogatec, Rogaška Slatina, Slovenska Bi-
strica, Šempeter-Vrtojba, Šmarje pri Jelšah, 
Vipava in Vrhnika. Za projekte vseh teh ob-
čin je namreč država izdala odločbe o dode-
litvi sredstev Kohezijskega sklada in sklepe o 
odobritvi pripadajoče nacionalne udeležbe, 
za katere v proračunu nima denarja.

Prek kakšnim letom so te občine s strani 
države dobile jasna navodila, da morajo po-
hiteti s pripravo svojih projektov. Ob soglas-
ju resornega ministrstva so pospešeno izve-
dle postopke javnega naročanja in sklenile 
izvajalske pogodbe ter (skoraj vse) v jeseni 
2013 pričele z izvedbo projektov. Država je 
dolžna v skladu z izdanimi odločbami in 
sklepi po podpisu izvajalskih pogodb z vse-
mi nosilnimi občinami podpisati še sofinan-
cerske pogodbe, vendar se to vse do danes 
praviloma ni zgodilo. Do sofinancerskih po-
godb so prišle le občine Jesenice, Vipava in 
Koper (slednja izvaja projekt tudi za občini 
Izola in Piran), vsem preostalim pa se podpis 
pogodb odlaga v nedefinirano prihodnost. 
Te ostajajo brez možnosti za izstavitev zah-
tevkov za povračilo sredstev iz državnega in 
evropskega proračuna in so prisiljene po-
plačevati izvajalce iz lastnih virov, ki pa so 
v glavnem že presahnili. Pa tudi za občine z 
že podpisanimi sofinancerskimi pogodbami 
potrebnega denarja v proračunu ni, zato nji-
hovi zahtevki ostajajo neizplačani.

V podobni situaciji se je znašel tudi pro-
jekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno 
vodo – SZ Slovenske gorice, ki ga v imenu 
12 občin koordinira občina Lenart, saj je v 

veljavnem proračunu načrtovanih bistveno 
manj sredstev, kot jih je bilo odobrenih z 
odločbo in sklepom oz. kot izhaja iz izvede-
nih javnih naročil.

Morda je namera vlade ta, da se načrtno 
izčrpava občine z namenom, da se bo ka-
sneje nanje kazalo s prstom kot na krivce za 
neporabljen evropski denar. Za programsko 
obdobje 2014-2020 se namreč občine spre-
tno črta iz nabora upravičencev v številnih 
vsebinah in primeren razlog bi bil komu še 
kako dobrodošel.

Večina navedenih občin se zaenkrat še 
spopada s situacijo, vendar kmalu to več ne 
bo mogoče. Banke, kljub številnim finanč-
nim injekcijam države, niso sposobne ali 
pa ne želijo pomagati pri zalaganju držav-
nega denarja z dajanjem posojil. Odobrena 
sofinanciranja praviloma presegajo 80 % 
upravičenih stroškov, kar pomeni, da ob-
čine upravičeno pričakujejo s strani države 
glavnino sredstev; zato je zalaganje denarja 
še toliko bolj pereče.

Do kdaj bodo občine še potrpežljivo 
čakale?

Občine Jesenice, Koper in Vipava bi lahko 
svoje zahtevke dale takoj v izvršbo. Vse osta-
le občine pa bi lahko odobreni denar iz izda-
nih odločb in sklepov izterjale po sodni poti. 
Pri tem lahko terjajo polne zneske iz izdanih 
aktov, ki praviloma presegajo višino sredstev 
iz sofinancerskih pogodb, saj so te vezane na 
konkretni znesek izvajalske pogodbe. In če 
bodo ravnale kot dober gospodar, bodo iz-
terjale tudi vse zamudne obresti in škodo, ki 
jim zaradi neodgovornega ravnanja države 

nastaja. Morda se bo našla kakšna odvetni-
ška hiša, ki bo tem občinam ponudila brez-
plačno pomoč in bogato izterjala državo in 
vse tiste, ki so nastalo situacijo zakrivili.

Pred dnevi smo lahko brali, kako v Slo-
veniji beležimo boljše gospodarske kazalni-
ke. Najbrž tisti, ki so zanje pripisali medaljo 
vladnim ukrepom, niso pomislili, da je to 
lahko tudi posledica ponovno zagnanega 
gradbeništva s strani navedenih občin ob 
koncu lanskega leta. Redki še živeči domači 
gradbinci so na vseh teh gradbiščih združili 
moči in odgovorno prevzeli posel. Projekti 
morajo biti v gradbenem smislu večinoma 
zaključeni že letos, zato je tudi že naroče-
na glavnina potrebnega materiala. Ali kdo 
pomisli na posledice, če bodo občine vse te 
projekte prisiljene ustaviti in bodo izvajalci 
ostali nepoplačani? Koliko novih stečajev, 
novih socialnih stisk in pomoči in koliko 
samomorov bo še potrebnih, da bo Vlada 
našla manjkajočih 25 milijonov evrov za 
nacionalno udeležbo v teh projektih? V pro-
jektih, za katere bo (mimogrede) v priho-
dnjih letih že samo iz naslova DDV pobrala 
več kot 40 milijonov evrov? Da sploh ne 
razmišljamo o multiplikativnih učinkih teh 
investicij na družbo v smislu prihodkov de-
lavcev in gospodarskih družb, manjših soci-
alnih transferov ter večjega varstva okolja in 
kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo.

Ni videti, da bi se v tej državi še odločalo 
z zrnom razuma. Raje se ukvarjamo z doda-
tnimi bremeni prebivalcem in delodajalcem 
in odpravljamo plačna nesorazmerja v javni 
upravi, namesto da bi priskrbeli 25 mio EUR 
in jih konkretno naložili v gospodarstvo.

Vlada Republike Slovenije se je odpovedala evropskim milijonom, 
občine pa na kolenih

Naj športnika sta po izboru Ovtarjevih novic, Radia Slovenske gori-
ce, SIP TV in Športnih zvez Lenart in Cerkvenjak Mojca Grandovec in 
Leon Črnčič. Naj ekipi sta OK Benedikt in NK Lenart. Najperspek-
tivnejša športnika sta Lana Žabčič in Alen Preložnik. Priznanja za ži-
vljenjsko delo so prejeli Janko Maguša, Franc Meke in Darko Reber-
nik. Podrobneje na str. 18.Foto Tone
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Odpravljanje posledic žledoloma v gozdovih je nevarno

Lani je v gozdovih umrlo 13, predlani 
pa 22 ljudi
Žled in sneg sta letos pozimi tudi v goz-

dovih v osrednjih Slovenski goricah 
povzročila veliko škode, ki jo bodo mo-

rali lastniki hitro sanirati, saj bo drugače še 
večja. Sanacija gozdnih površin po žledolomu 
pa je zelo zahtevna in nevarna, na kar sta pred 
dnevi opozorili kar dve inšpekciji: Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo in Gozdarska in-
špekcija v okviru Inšpektorata Republike Slo-
venije za kmetijstvo in okolje. Obe inšpekciji 
vse, ki so v gozdovih že ali pa še bodo začeli 
odpravljati škodo, pozivata, naj pri tem varu-
jejo svoje zdravje in življenje. Lani se je na-
mreč pri delu v slovenskih gozdovih smrtno 
poškodovalo 13 ljudi, predlani pa celo 22. 

Letos pa bo delo v gozdovih še mnogo bolj 
nevarno kot lani in predlani. Strokovnjaki 
opozarjajo, da je sanacija žledoloma eno naj-
bolj nepredvidljivih del v gozdu in je zaradi 
tega še posebej nevarno.

Inšpekcija za delo opozarja, da morajo biti 
delavci za delo v gozdovih ustrezno uspo-
sobljeni za traktorsko spravilo, za sečnjo z 
motorno žago ter za izdelavo in dodelavo 
gozdnih sortimentov in nego mladovja. Za 
opravljanje teh del v tistih gozdovih, ki niso 
v njihovi lasti, morajo imeti četrto stopnjo 
izobrazbe (poklicno izobrazbo) s področja 
gozdarstva ali pridobljen ustrezen certifikat. 
Poleg tega morajo biti tudi teoretično in prak-
tično usposobljeni za varno in zdravo delo.

Inšpektorji opozarjajo, da je odstranjevanje 
obviselih dreves po žledolomu, kleščenje vej 
in prežagovanje obremenjenih debel izjemno 
nevarno. Zato naj se tega dela izogibajo vsi, ki 
za delo v gozdu niso zares dobro usposobljeni 
in ki s sečnjo nimajo bogatih izkušenj. Delov-
ne tehnike, predvsem pri dokončnem podira-
nju dreves in razžagovanju že podrtih dreves 
in debel, so namreč precej drugačne kot v 
normalnih razmerah. Tehnika dela z motorno 
žago v takih razmerah je zelo zahtevna.

V gozdu potrebuje vsak varovalno opremo 
in dobro orodje

Inšpektorji za delo posebej poudarjajo, da 
potrebujejo delavci za delo v gozdu ustrezno 
varovalno opremo:

Osebno varovalno opremo za delo v goz-
du predstavljajo: varovalna čelada, glušniki, 
varovalna mrežica, zaščitna jakna žive barve, 
zaščitne rokavice, varovalne hlače z mreži-
co proti vrezu, varovalni škornji ali čevlji s 
kovinsko kapico in mrežico proti vrezu. Pri 
delu v gozdu je nujno imeti pri sebi tudi vse 
potrebno za nudenje prve pomoči v primeru 
nesreče pri delu. 

Seveda pa morajo imeti delavci tudi ustre-
zno orodje za delo v gozdu. Potrebujejo 
motorno žago, zaščito za verigo, orodje za 
vzdrževanje, gorivo in olje za mazanje verige 
(biološko razgradljivo), sekiro, lupilnik, ve-

jevnik, več vrst klinov (obvezno tudi žepni), 
cepin, obračalko, škripec, meter, žični nateg, 
priročno prvo pomoč, mobilni telefon za pri-
mer potrebe po nujni pomoči. V nevarnih 
razmerah potrebujejo delavci v gozdu tudi 
kramp in lopato. Poleg vsega naštetega je tre-
ba imeti pri žledolomu v bližini tudi traktor 
z vitlom, s katerim se razvleče prežagana hlo-
dovina in s tem sprosti napetosti v deblih.

Najbolj nevarne so odlomljene in suhe veje
Delovni inšpektorji opozarjajo, da se naj-

več nesreč v gozdu zgodi zaradi padca odlo-
mljene veje pri prerezu drevesa. Zaradi tega 
se zgodi kar 40 odstotkov vseh nesreč v goz-
du. Še posebej nevarne so suhe veje in veje 
sosednjega drevesa, ki se odlomijo pri pada-
nju požaganega drevesa. 

Kar 19 odstotkov nesreč se zgodi, ker tisti, 
ki opazujejo delo, ne upoštevajo varnostne 
razdalje. Okoli 14 odstotkov nezgod se zgodi 
zaradi nenadnega preloma debla zaradi nape-
tosti ali zaradi preloma in padanja debla (po-
sebej nevarne so bukve). Okoli 11 odstotkov 
nesreč pa se zgodi pri reševanju zagozdenih 
in obviselih debel. 

V svojem gozdu lahko vsa dela opravlja 
lastnik gozda, pri tem pa mu lahko poma-
gajo tudi njegovi zakoniti dediči ter njihovi 
zakonci ter druge fizične osebe v okviru med-
sosedske pomoči. Vendar pa inšpektorji opo-
zarjajo, da je za lastnike, ki za delo v gozdu po 
žledolomu niso dovolj usposobljeni, bolje, če 
za sanacijo razmer po naravni ujmi najamejo 
strokovno usposobljene delavce. 

Po zakonu o gozdovih ima gozdarska in-
špekcija pravico in dolžnost, da preveri, ali 
izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
del v gozdu.

Velika odgovornost lastnikov gozdov
Lastnikom gozda, ki niso registrirani izva-

jalci gozdarskih dejavnosti, po zakonu ni treba 
izpolnjevati pogojev glede strokovne usposo-
bljenosti in tudi ne usposobljenosti po zakonu 
o varnosti in zdravju pri delu za izvajanje del v 
lastnem gozdu. Seveda pa za njihovo varnost 
ni dobro, če se dela lotijo neusposobljeni. V 
kolikor ima kmet delodajalec zaposleno ose-
bo, ki ni njegov zakoniti dediči ali dedičev 
zakonec, pa mora zaposleni izpolnjevati tudi 
pogoje strokovne usposobljenosti.

Sicer pa Zavod za gozdove Slovenije za la-
stnike gozdov organizira tečaje za varno delo 
v gozdu. Kdaj so tečaji, lahko vsakdo zve na 
spletni strani zavoda.

Nasvete inšpektorjev in drugih strokov-
njakov velja vzeti skrajno resno, saj izkušenj 
s sanacijo gozdov po žledolomu v osrednjih 
Slovenskih goricah nimamo veliko. Zato je 
previdnost tokrat še toliko bolj na mestu.

T. K.

Žrtev psihičnega nasilja je vsaka druga ženska v Sloveniji

Kampanja proti nasilju nad ženskami in 
v družini
Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti je začelo 
izvajati dvoleten projekt oziroma 

nacionalno kampanjo »VESNA – živeti življe-
nje brez nasilja«, za katero je pridobilo evrop-
ska sredstva v okviru programa Progress. Cilj 
projekta je poglobiti strokovno znanje in oza-
veščenost s področja tistih strok, ki so najbolj 
dejavno vključene v različne oblike pomoči žr-
tvam nasilja, zaposlenim na centrih za social-
no delo, policistom, tožilcem, kriminalistom, 
sodnikom, medicinskemu osebju in drugim.

Projekt so začeli z otvoritveno konferenco, 
na kateri je uvodoma spregovorila ministri-
ca za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti dr. Anja Kopač Mrak. Po njenih be-
sedah sodi nasilje nad ženskami med kršitve 
temeljnih človekovih pravic, boj za njih pa ni 
nikoli končan.

»Za uspeh na področju preprečevanja na-

silja nad ženskami je potrebno sodelovanje 
vseh institucij. Zato moramo stopiti skupaj. 
Samo represija ni dovolj. Potrebno je tudi 
ozaveščanje javnosti, da je vsakršno nasilje 
nesprejemljivo,« je poudarila ministrica. 

V Sloveniji je žrtev psihičnega nasilja (gre 
za zmerjanje, kričanje, poniževanje in podob-
no) vsaka druga ženska, vsaka peta ženska 
pa je žrtev fizičnega nasilja. Na policiji sicer 
opažajo upad števila obravnavanih kaznivih 
dejanj z elementi družinskega nasilja, ki ga 
pripisujejo tudi stalnemu usposabljanju po-
licistov in intenzivnemu sodelovanju z dru-
gimi institucijami. Lani je bilo med žrtvami 
2315 žensk in 1076 moških. Tri leta prej (leta 
2010) pa je bilo kar 4321 žrtev nasilja v dru-
žini – 3097 žensk in 1229 moških. 

Kot je na konferenci povedal generalni di-
rektor policije Stanislav Veniger, so se različne 
pristojne institucije združile v operativnem 

Komentar 

»Pozabljene« ženske
Zadnji čas sem spet brskal po zbornikih, 

ki so izšli v nekoč večji, sedaj manjši 
občini Lenart. Zanimalo me je, katere 

ženske so se uvrstile na piedestal pomemb-
nosti, ki bi presegla ozke krajevne okvire.

V Zborniku občine Lenart iz leta 1996 sem 
v obravnavi Matije Gjerkeša zasledil, da je v 
času od leta 1955 do 1994 bilo na čelu občine 
sedem moških in samo ena ženska – Vida Ša-
vli. Še slabše je bilo v novem, demokratičnem 
sistemu od leta 1994 dalje, ko v občini Lenart 
ni bilo nobene županje. 

V istem zborniku berem predstavitev po-
membnežev, ki jo je objavil dr. Bernard Rajh 
pod naslovom Pomembnejše osebnosti, ki 
so se rodile ali živele in delovale na obmo-
čju lenarške občine. Med 34 predstavljeni-
mi duhovniki, pisatelji, slikarji, slovničarji,  
zgodovinarji in drugimi pomembneži ni no-
bene ženske.

Seveda se sprašujem, ali v vseh teh dolgih 
letih na lenarškem območju ni bilo nobene 
ženske, z izjemo že omenjene Vide Šavli, ki bi 
si zaslužila zaradi svojih podobnih zaslug, ne 
pa iz političnih razlogov, vsaj omembo imena 
in priimka.

Morda bo kateri od mlajših zgodovinarjev 
nekoč odkril zaslužne ženske tudi z lenarške-
ga območja, ki bi bile vredne objave v enem 
od prihodnjih zbornikov. Izmed mnogih, ki 
jih osebno poznam, bi verjetno na tak se-
znam sodile tudi svojevrstna in za marsikaj 
zaslužna kmetica Trezika Novak z Dolgih 
njiv, žal že pokojna nekdanja direktorica le-
narške delavske univerze Zofka Slana in nek-

danja tajnica lenarške občinske skupščine in 
udeleženka NOB Vida Brumen.

Na lenarškem območju so bile in so še mno-
ge ženske aktivne zlasti v šolstvu, zdravstvu, 
kulturi, sociali in v društvenih dejavnostih, 
žal pa so ''pozabljene'' iz takih in drugačnih 
razlogov kulturne in umetniške ustvarjalke. 
Ali pa jih ni bilo? Sedaj se spomnim pesni-
ce in kulturne animatorke Brede Slavinec, pa 
vsestranske kulturne delavke Marije Šauperl. 
Koliko žensk pa je bilo v preteklih desetletjih 
na vodstvenih položajih v gospodarstvu?

Koliko žensk je na lenarškem območju pri-
dobilo naziv častna občanka?

Verjetno bolj malo.
Za veliko večino žensk v naših krajih so 

''rezervirana'' lokalna priznanja, res pa je, da 
se občasno znajdejo v lokalnih medijih.

Tudi moški radi povedo, kako pomembne 
so zasluge žensk v družinskem življenju, pri 
skrbi za otroke, tudi za tiste, ki niso skupaj 
s svojimi starši, na socialnem področju, reci-
mo v RK in Karitas in še na drugih področjih. 
Ampak za to vsestransko koristno družbeno 
delovanje niso deležne enake družbene po-
zornosti, kot so jih moški na drugih podro-
čjih, kjer prevladujejo.

Seveda pa je treba povedati, da se malo žen-
sk udejstvuje v politiki tudi po lastni ''krivdi'', 
ker so preobremenjene z delom za družino ali 
v službi ali pa nerade tekmujejo za stolčke z 
moškimi, ki se v politiki bolj rinejo v ospredje 
kot se ženske. In ne nazadnje: Zakaj mnoge 
ženske ne volijo žensk?

Tone Štefanec

sodelovanju, pa tudi v javni kampanji infor-
miranja ljudi. »Ob povečani medijski, stro-
kovni in politični pozornosti je ozaveščanje 
javnosti po dveh desetletjih trdega dela obro-
dilo sadove. Nasilje v družini je postalo tudi 
prepoznan družbeni problem. Kljub temu pa 
je v javnem mnenju še vedno zaznati ambi-
valenten odnos do nasilja nad ženskami. Po 
eni strani se ga vsi zavedamo, ga javno pro-
blematiziramo in ga označujemo kot nespre-
jemljivega. Po drugi strani pa takrat, ko smo 
priče nasilju, raje umaknemo pogled, kot da 
bi dvignili telefon in poklicali pomoč,« je de-
jal Veniger. Spomnil je, da smo v zadnjih letih 
bistveno izboljšali zakonodajo in podrobneje 
opredelili ukrepe za zaščito žrtev, pa tudi sto-
rilcev, saj bodo, če niso deležni ustrezne stro-

kovne pomoči, še naprej iskali žrtve. Veniger 
je prepričan, da bo projekt ponudil rešitve za 
marsikatero sistemsko težavo, da bo poglobil 
znanje strokovnih delavcev, izboljšal sistem 
ukrepanja, predvsem pa žrtve spodbudil, da 
poiščejo pomoč.

Po besedah varuhinje človekovih pravic 
Vlaste Nussdorfer se v praksi vse zakonske 
določbe niso obnesle, pa tudi pomoči žr-
tvam nasilja je še vedno premalo. Izrazila je 
zadovoljstvo, da se je začela kampanja, ki se 
bo osredotočila na več dejavnikov uspešnega 
reševanja nasilja v družini. 

V okviru dveletne kampanje »VESNA – 
živeti življenje brez nasilja« bo pripravljena 
tudi široka medijska kampanja.

T. K.
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Podpisi za referendum tudi v Lenartu
V sredo, 19. marca, 

se je iztekel rok za 
zbiranje 40 tisoč 

podpisov za referendum 
o noveli zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhi-
vskega gradiva ter arhivih. 
Podpise so zbirali na stojni-
cah SDS po vsej državi, tudi 
v Lenartu, kjer je k podpisu 
vabil Janko Kramberger.

Podpisov so pobudniki 
referenduma zbrali dovolj.

E. P.

Zakaj je Slovenija še vedno v krizi?
V okviru obiska poslanske skupine SDS 

v Osrednještajerski regiji je v pone-
deljek, 17. marca, v Domu kulture v 

Lenartu potekala javna tribuna z naslovom 
Zakaj je Slovenija še vedno v krizi? Zbrane so 
nagovorili podpredsednik SDS Zvone Černač, 
mag. Andrej Šircelj, 
Marijan Pojbič, mag. 
Branko Grims, Eva Irgl 
in domači poslanec 
Franc Breznik.

»Bilanca po enem letu 
vlade Alenke Bratušek 
je 130.000 brezposel-
nih, strukturna brez-
poselnost mladih, izse-
ljevanje v tujino, višji 
davki in prazne državne 
blagajne,« je uvodoma 
dejal podpredsednik 
SDS Zvone Černač. 
Predsednik Odbora za 
finance in monetarno 
politiko v Strokovnem 
svetu SDS mag. Andrej 
Šircelj je poudaril, da se bodo morali »pod-
jetniki in kmetijstvo postaviti na svoje noge, 
brez možnosti, da bi jim vlada pomagala, saj 
jim je otežila poslovanje in konkurenčnost. 
Sprejela je tudi popolnoma neživljenjski za-
kon o davku na nepremičnine. Poslanec Mari-
jan Pojbič je podčrtal, da je vlada v času visoke 
brezposelnosti dvojno obdavčila rezidente, ki 
delajo v Avstriji. Tisti, ki so šli iskati zaposli-
tev preko meje, so šli zato, da niso breme naši 
socialni državi in da preskrbijo svojo družino. 
Z novimi davki in obremenitvami obubožana 
podjetja nimajo možnosti konkurirati evrop-
skemu gospodarstvu. Predsednik odbora za 
pravosodje DZ mag. Branko Grims je odgo-
voril, zakaj je Slovenija še vedno v krizi: »Ker 

ni nobene odgovornosti«. Temeljni problem 
je po njegovih besedah vgrajen v proporcio-
nalni volilni sistem, v katerem se posameznik 
lahko skrije za stranko. Potreben je dvokrožni 
večinski sistem. Predsednica Komisije za pe-
ticije ter za človekove pravice in enake mo-

žnosti Eva Irgl je opozorila na krizo vrednot, 
ki izhaja iz nerazčiščene preteklosti. »Večina 
držav, ki so razčistile s preteklostjo, čeprav je 
bila ta boleča, je danes ekonomsko stabilnih in 
imajo bistveno bolj svetlo prihodnost«. Pod-
predsednik odbora za gospodarstvo v DZ in 
poslanec iz osrednjih Slovenskih goric Franc 
Breznik je naglasil, da je regija deprivilegirano 
okolje z visoko brezposelnostjo, ki ima samo 
2 odstotka večjih podjetij, povprečna velikost 
kmetij pa je le sedem hektarjev. »Stanje rešuje 
10.000 zaposlenih v Avstriji,« je poudaril in 
pojasnil, da bi v nasprotnem primeru imeli 
25-odstotno brezposelnost. »Šolska politika 
nas sili v strukturno brezposelnost. Dualni 
srednješolski sitem v Avstriji daje dobre rezul-

Zdravstveni dom Lenart da ali ne?
V zadnjih letih se Zdravstveni dom Le-

nart vedno omenja med negativni-
mi novicami. Vedno je nekaj, enkrat 

primanjkuje programov, drugič zdravnikov, 
tretjič se govori o slabem vodstvu. O tem ne 
razpravljajo samo poklicani in odgovorni za 
zdravstveno varstvo, temveč kar vsi povprek. 
In to ni dobro, kar se tudi odraža v dejanskem 
stanju v Zdravstvenem domu Lenart. 

Želja zaposlenih, da želijo med zasebnike, 
je po izjavah nekaterih tudi posledica v uvo-
du opisanih težav. Ampak ja, sedaj to postaja 
problem, ker so odgovorni končno spoznali, 
da to lahko ogrozi obstoj zdravstvenega doma 
kot ustanove. Zato so na kolegiju županov 
sprejeli sklep, da se do nadaljnjega zamrznejo 
vsi postopki podeljevanja koncesij, vendar se 
očitno s tem sklepom ne strinjajo vsi. 

Zadeva se je še dodatno zapletla ob razpisu 
za delovno mesto direktorja ZD Lenart, saj se-
danjemu direktorju Jožefu Krambergerju, dr. 
med. spec. 30. junija letos poteče mandat. Za-
pletlo zato, ker se na razpis ni prijavil nihče.

D o s e d a n j i 
direktor Kram-
berger pravi, 
da bo funkcijo 
direktorja opra-
vljal do poteka 
mandata, kako 
naprej, pa ne 
ve, saj to ni v 
njegovi pristoj-
nosti, ampak 
v pristojnosti 
sveta zavoda. 
Le-ta lahko po-
novi razpis ali 

imenuje vršilca dolžnosti direktorja. »V no-
benem primeru ne želim te funkcije opravlja-
ti na tak način in pod takšnimi pogoji kot do 
sedaj,« pravi Kramberger. 

Na vprašanje, zakaj se ni odločil za ponov-
no kandidaturo, pa pravi, da zaradi pogojev 
dela, ker se ti nenehno spreminjajo in zelo 
težko bo ob nadaljnjem nenehnem zmanjše-
vanju finančnih sredstev še dolgo časa zago-
tavljati kvalitetne storitve.

Očitno pa tudi župani spreminjajo sprejete 
sklepe na kolegiju županov, kar še povečuje 
negotovost nadaljnjega obstoja ZD Lenart. 
Na vprašanje, ali je res, da ZD Lenart ne ob-
staja več, direktor pravi: »Nič še ni zamujene-
ga. Obstajajo tri možnosti nadaljnjega obsto-
ja zdravstvenega doma. Prva možnost je, da 
nihče ne dobi koncesije in ZD ostane takšen, 
kot je. Druga možnost je, da se glede na želje 
podelijo koncesije, preostanek ZD Lenart pa 
se priključi ZD Maribor. Tretja možnost je, 
da vsi nosilci dejavnosti zaprosijo za konce-
sijo, ustanovi se zadruga, določi se koordina-
tor, nihče ne izgubi službe.«

Direktor ZD Lenart Jožef Kramberger, dr. 
med., spec., pa tudi zanika govorice, da so 
glavni vzroki za njegov odhod nesoglasja z 
ustanovitelji in dodaja: »Verjetno so te govori-
ce posledica mojih konkretnih obrazložitev in 
predlogov na več kolegijih županov, kjer smo 
se večkrat konstruktivno pogovarjali o priho-
dnosti ZD Lenart ter o organizaciji zdravstve-
ne mreže na območju Upravne enote Lenart. 
Škoda, da ni bila nikoli sprejeta; če bi imeli 
sprejet dokument, v katerem bi bile zapisane 
usmeritve in prioritete, pomembne za izvaja-
nje osnovne zdravstvene dejavnosti, bi sedaj 
bistveno lažje reševali nastalo situacijo.« 

Zakaj si želi med zasebnike s koncesijo in 
kako komentira dopis o zamrznitvi podelje-
vanja koncesij, Kramberger pravi: »Prepričan 
sem, če sem 16 let uspešno vodil ZD Lenart, 
bom znal voditi tudi svoje podjetje. Kar se 
tiče dopisa o zamrznitvi podelitve koncesij, 
pa vse ob svojem času. Na to vprašanje bom 
odgovoril, ko bom prejel odločbo.«

Vsekakor bo več znanega o nadaljnji uso-
di ZD Lenart, ko se bodo župani dogovorili, 
kateri sklepi kolegija županov veljajo in kateri 
ne. Lahko samo upamo, da se bodo odločili 
v korist pacientov. Čas bo tudi pokazal, ali 
ima prav predsednica Društva za ohranitev 
in izboljšanje javnega zdravstva Julija Bizjak 
Mlakar, da zdravstveni dom v nasprotju z za-
sebništvom deluje na neprofitni način in ga 
zato velja ohraniti. 

Nina Zorman, foto: E. P.
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Evropski večer v Jurovskem Dolu
V petek, 11. aprila, bo ob 19.30 v Kulturnem domu v Jurovskem Dolu v organizaciji OO 

SDS Sv. Jurij v Slov. gor. evropski večer z okroglo mizo o kmetijstvu z naslovom 
»Evropa 2020« – Razvoj kmetijstva in podeželja, priložnosti za mlade,  

za nova delovna mesta …
Vabljeni gostje: evropska poslanca dr. Milan Zver, Zofija Mazej Kukovič, predstavnik 

MKGP, poslanci DZ Franc Breznik, Robert Hrovat, Zvonko Lah - podpredsednik Odbora 
za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, dr. Marjan Skalicky iz UKC Maribor, pred-
stavniki Foruma SDS za kmetijstvo in podeželje, Zveze podeželske mladine, KSS Lenart, 
KZ Lenart in drugi. Predstavljena bodo evropska prizadevanja za vzpodbujanje ključne 
vloge mladih in znanja za razvoj podeželja in kmetovanja.

Na programu bo aktualno predavanje o pomenu zdrave hrane za zdravje ljudi in o vplivu 
hrane na zdravstveno sliko slovenskega prebivalstva, predstavitev dobrih praks in referat o 
nepremičninskem davku, nepremišljenem in nepravičnem obremenjevanju kmetij in po-
deželja.

Osrednji del večera bo okrogla miza, namenjena razpravi o prizadevanjih in možno-
stih za nadaljnji razvoj lokalnega kmetijstva. Za informacije pokličite 041 259 295!

SLOVENSKASLOVENSKA     
B U KO VA  D R VAB U KO VA  D R VA   

MOŽNA DOSTAVA 

nm - nasuti meter 
nasuti meter ≈ 0,75 m3 

Vse cene so v EUR  
z vštetim DDV 
 

KGS Krajnc d.o.o. 
Vinčka vas 4, 2230 Lenart 
info@kgskrajnc.si 
www.kgskrajnc.si 

DRVA RAZSUTO 1 nm 

 45,00 EUR 

     041 269 710 

tate,« je še pojasnil.
V razpravi sta lenarški in trojiški župan 

mag. Janez Kramberger in Darko Fras opozo-
rila na probleme občin, drugi sodelujoči pa so 
opozorili na mnoge težave in nedoslednosti 

v položaju in vladnih ukrepih. Člani poslan-
ske skupine so ob tej priložnosti med dru-
gim obiskali Lentherm, Dom sv. Lenarta in  
občino Cerkvenjak.

E. P.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Lenart

Rebalans proračuna za leto 2014
Občinski svetniki so na svoji 21. seji, ki 

je bila v četrtek, 27. februarja 2014, 
obravnavali in sprejeli odlok o reba-

lansu proračuna za leto 2014. Rebalans je bil 
pričakovan, saj ga je župan napovedal že na 
decembrski seji občinskega sveta.

V uvodu v razpravo je bilo povedano, da so 
bili pri pripravi dokumenta upoštevani tre-
nutno znani podatki o pričakovanih prihod-
kih, priporočila notranje revizorske službe in 
priporočila nadzornega odbora.

Pričakovani prihodki v letu 2014 znašajo 
8.406.436 EUR, odhodki pa so načrtovani v 
višini 8.087.607 EUR. Župan je poudaril, da 
bo občina pri realizaciji proračuna ves čas 
odhodke korigirala v skladu z možnostmi, ki 
bodo dane z dejansko realizacijo prihodkov. 
Tako se v letu 2014 poleg izpolnjevanja za-
konsko določenih obveznosti občine prven-
stveno predvidevajo nadaljevanje in zaklju-
ček že pričetih projektov iz preteklega leta in 
nujna vzdrževalna dela na infrastrukturi. 

Poudariti je potrebno, da gre pri vseh ome-
njenih projektih za sofinancirane investicije, 
bodisi iz državnega bodisi iz evropskega pro-
računa, saj se je občina z njimi prijavila na 
razpise in bila pri tem uspešna. Seveda pa v 
današnjih časih, ko je pomanjkanje sredstev 
prisotno na vseh področjih, problem pred-
stavlja tudi zagotavljanje lastnih deležev za 

izvedbo investicij. Občina želi po nasvetu 
nadzornega odbora in revizorske službe v ta 
namen reprogramirati dva kredita, s čimer bi 
izboljšala finančno situacijo.

Najpomembnejša investicija v letu 2014 bo 
dokončna izgradnja primarnih vodovodov 
v okviru projekta Celovita oskrba SV Slove-
nije s pitno vodo, nadaljevanje gradnje se-
kundarnih vodovodov na območju krajevne 
skupnosti Voličina, nadaljevanje in zaključek 
izgradnje komunalne opreme v naselju Rade-
hova. Glede sanacije čistilnih naprav bo ob-
činski svet odločal ob polletju; v teku je sicer 
postopek za podelitev koncesije, vendar se 
bo občinski svet pred dokončno odločitvijo 
oz. oddajo še enkrat odločal med podelitvijo 
koncesije in lastno izvedbo, v kolikor bo do 
takrat znano, ali bi bilo možno za ta namen 
pridobiti kohezijska sredstva – danes o tem 
na državnem nivoju še ni nič znanega.

V proračunu so tudi projekti, za katere so 
bila pridobljena sofinancerska sredstva preko 
LAS Ovtar Slovenskih goric. Gre za sanacijo 
kleti v Centru Slovenskih goric, učne vrtove 
v Voličini, poti v občini ter usmerjevalno si-
gnalizacijo na območju celotne upravne eno-
te, kar je skupen projekt vseh šestih občin. To 
so projekti, katerih izvajanje se je pričelo v 
preteklih letih in morajo biti zaključeni v letu 
2014, da ne izgubimo že odobrenih sredstev.

Občina Cerkvenjak
Investicijska dela potekajo po terminskem planu

Novi vrtec bo nared do septembra
V občini Cerkvenjak, kjer imajo dvele-

tni proračun, teče drugo leto dvele-
tnega proračunskega obdobja. Najve-

čja investicija v letih 2013 in 2014 v občini je 
izgradnja vrtca Pikapolonica.

»Skelet zgradbe novega petoddelčnega niz-
koenergetskega vrtca že dobiva dokončno 
podobo. Gradbeni delavci so sredi marca že 
izvajali strojne instalacije ter montirali ele-
ktrične vode, vodovodno omrežje in druge 
instalacije,« pojasnjuje župan občine Cerkve-
njak Marjan Žmavc. »Vsa dela za zdaj pote-

kajo po načrtu. 
Če bo tako tudi 
v naprej, bo vr-
tec zgrajen ju-
lija ali avgusta 
letos, slovesna 
otvoritev pa bo 
na začetku sep-
tembra.«

V vrtec bodo 
lahko v bodoče 
sprejeli od 80 
do 100 otrok. 
Trenutno obi-
skuje vrtec 54 
otrok s tem, da 
bi za vse otroke, 
ki jih starši želi-
jo dati v vrtec, 
potrebovali še 
en oddelek.

Tudi investi-
cija v agromeli-

oracijo in komasacijo v dolini Andrenškega 
potoka poteka po načrtu. »Dolina bo dobila 
novo, lepšo podobo. Ljudem, ki so še vedno 
zaskrbljeni za svojo lastnino, bi rad rekel, da 
cilj komasacije in agromelioracije ni, da bi 
njihova nepremičnina izgubila vrednost ali 
da bi se jim zmanjšal dohodek. Cilj je doseči 
ravno obratno. Zemlja ne bo več zamočvir-
jena, način obdelave bo boljši, lažji in cenej-
ši. Dolina, ki je bila namenjena kmetijstvu, 
dobiva nazaj svojo staro podobo, ki jo je iz-
gubila zaradi odpadnih voda iz stare čistilne 
naprave,« pojasnjuje cerkvenjaški župan.

V občini Cerkvenjak so tudi v sklepni fazi 
priprav in sprejema občinskega prostorskega 
načrta. Ker so strokovna dela potekala prepo-
časi, je občina Cerkvenjak zamenjala izvajal-
ca teh del. Doslej so jih opravljali na ZUM-u 
v Mariboru, poslej pa jih bodo na Urbisu v 
Mariboru. Žmavc pričakuje, da bodo na  

Urbisu sedaj z deli pohiteli in da bo občinski 
prostorski načrt javno razgrnjen do poletja.

Medtem ko občina pripravlja in sprejema 
občinski prostorski načrt, pa so se razme-
re pri nas precej spremenile. V preteklosti 
so nekateri želeli imeti gradbene parcele na 
zalogo, če bi jih potreboval kdo od njihovih 
bližnjih. Sedaj, ko bo zanje treba plačati tudi 
precejšen davek na nepremičnine, pa si je 
marsikdo premislil in bi raje videl, da bi nje-
gova zazidljiva parcela ponovno postala kme-
tijsko zemljišče.

Kot pravi župan, je za Cerkvenjak po-
membno, da imajo kupci na voljo dovolj 
zazidljivih zemljišč, sicer se kraj ne more 
širiti in demografsko razvijati. Velika večina 
gradbenih parcel v občini, ki so razpršene, je 
v zasebni lasti. Trenutno za gradbene parcele 
ni velikega zanimanja, vendar pa se časi spre-
minjajo. Ko bo kriza mimo, bodo gradbene 
parcele v Cerkvenjaku, ki ima svoj avtocestni 
odcep, zopet zanimive. Kot pravi župan, bo 
morda gradbene parcele odkupovala tudi ob-
čina ter jih komunalno uredila za tiste, ki bi si 
želeli na območju občine Cerkvenjak zgraditi 
svoj dom. 

Sicer pa tistim, ki si želijo v Cerkvenjaku 
postaviti hišo, ni več treba dolgo čakati na 
gradbeno dovoljenje, saj po besedah Žmavca 
na Upravni enoti Lenart delajo vse bolj ažur-
no. K temu je prispevala tudi občina, saj so 
strokovnjaki z upravne enote in občine skupaj 
analizirali občinske odloke. Nato jih je občin-
ski svet v Cerkvenjaku dopolnil, tako da so 
sedaj usklajeni z državnimi zakoni in njihovo 
interpretacijo v upravni enoti. Zato si sedaj 
tudi kmetje na kmetijskih zemljiščih lažje in 
hitreje zgradijo objekte, ki jih potrebujejo in 
ki jih zakon dovoljuje. Neskladij med razu-
mevanjem določenih predpisov med občino 
in upravno enoto ni več. Strokovnjaki oce-
njujejo, da potrebuje graditelj v Cerkvenjaku 
za načrte in vsa dovoljenja ter soglasja do pet 
tisoč evrov, graditi pa lahko začne nekaj me-
secev po tem, ko se je za gradnjo odločil, če 
seveda sam ne zamuja rokov.

V občini Cerkvenjak kljub krizi niso vrgli 
puške v koruzo, temveč še naprej vlagajo vse 
napore v hitrejši razvoj kraja in občine. Eden 
od investitorjev se zanima za izgradnjo nove-
ga poslovno stanovanjskega objekta v kraju. 
V njem naj bi bila tudi lekarna. Ena od večjih 
lekarn je že pokazala interes, da bi v Cerkve-
njaku uredila svojo lekarno.

T. K.

Sanacija plazu v Ihovi že poteka
Ob lanskoletnih spomladanskih obil-

nih padavinah se je na cesti, ki pelje 
od magistralne ceste mimo Kraljeve 

domačije proti Ihovi, Lokavcem in Štajngrovi, 
sprožil zemeljski plaz, ki je v dolino odnesel 
okrog 20 metrov asfaltirane ceste. Cesta, ki 
sodi v občino Benedikt, je bila skoraj leto dni 
popolnoma zaprta. Krajani, ki so vezani na 
to cesto, so bili prisiljeni uporabljati obvozno 

cesto proti Štajngrovi ali cesto Negova–Ihova, 
odkoder so bili povezani z magistralno cesto 
Maribor–Murska Sobota. Občina Benedikt, 
na katere področju se nahaja plaz, in njen 
župan Milan Gumzar sta si prizadevala, da bi 
čim prej prišlo do ponovne prevoznosti ceste. 
Prizadevanja so bila dolgotrajna, saj je sana-
cija plazu zelo zahtevna, zato je bilo potrebno 
dobiti strokovna mnenja geologov in zagoto-

viti znatna sredstva. Kot so nam 
povedali na občini Benedik, bo 
sanacija, ki jo izvaja Cestno 
podjetje Murska Sobota, veljala 
30.000 evrov. Ob našem obisku 
delovišča, obiskali smo ga 9. 
marca, so bili že vidni znaki ob-
nove. Pričakovati je, da se bodo 
lahko vozniki, ki so vezani na 
to cesto, po njej kmalu vozili do 
priključka na magistralno ce-
sto. Sanacije se krajani veselijo, 
saj so bili doslej vezani na ob-
voze, ki so zahtevali kar nekaj 
kilometrov dodatne vožnje. 

Ludvik Kramberger

Občina Benedikt
Župan občine Benedikt Milan Gumzar o lokalni samoupravi

V občinah znajo sprejemati pametne 
odločitve sami
Pred koncem lanskega leta je v slo-

venski politiki nenadoma vzplamtela 
javna razprava o ukinjanju malih ob-

čin. To je bila nekaj časa hit tema slovenske 
politike, nato pa je iznenada vse potihnilo.  
Kaj se v zvezi s tem dogaja zdaj? O tem smo 
se pogovarjali z županom Benedikta Mila-
nom Gumzarjem.

Se v politični 
javnosti še kaj 
govori o uki-
njanju manjših 
občin ali se je 
po sprejemu 
državnega pro-
računa ta tema 
umirila?

O ukinjanju 
malih občin je 
vse potihnilo. 
Sedaj so bolj 
aktualne raz-
prave v zvezi s 
spremembami 
zakona o lokal-
ni samoupravi, 
ki so v proce-
duri. Nekateri 
predlagajo, da 
bi lahko imele 

poklicne župane samo občine, ki imajo več 
kot pet tisoč prebivalcev. Prav tako naj bi z 
zakonom omejili število občinskih svetnikov. 
Sam menim, da je v občinah dovolj pametnih 
ljudi, da lahko glede na specifične razmere v 
vsaki posamezni občini o teh vprašanjih sami 
sprejmejo najboljše odločitve in da državi ta-
kšnih zadev ni treba predpisovati z zakonom. 
V vsaki občini sami najbolje vedo, ali glede 
na zastavljene cilje razvoja in program dela 
potrebujejo poklicnega župana ali ne. Pri žu-
panih, ki bi funkcijo opravljali nepoklicno, pa 
se pojavi vprašanje, kdo bi ob takšnem pogo-
ju sploh lahko kandidiral za funkcijo župana. 
Verjetno bi se za kandidaturo lažje odločali 
upokojenci, podjetniki in drugi, ki že ima-
jo urejeno eksistenco in ki si lahko čez dan 
vzamejo dovolj časa za opravljanje županske 

funkcije. Tisti, ki so redno zaposleni, bi ver-
jetno težje našli čas za opravljanje županske 
funkcije. S takšnimi ukrepi pa tudi ne bi toli-
ko prihranili, kot se zdi na prvi pogled. Sejni-
ne in drugi stroški za enega svetnika, denimo, 
v manjši občini običajno znašajo od tisoč do 
dva tisoč evrov letno. Pri nepoklicnem župa-
nu bi lahko bil prihranek nekoliko večji, saj 
bi prejemal nagrado v višini polovice plače 
poklicnega župana.

V razpravi je še ena novost. Državni svetni-
ki so predlagali, da bi po tem, ko državni 
svet izglasuje veto na kakšen zakon, po-
slanci v državnem zboru ta zakon lahko na 
podlagi pripomb iz državnega sveta popra-
vili in nato dokončno sprejeli. Sedaj imajo 
v takšnih primerih poslanci samo dve mo-
žnosti: ali zakon v celoti ponovno potrdijo 
z absolutno večino ali pa ga zavrnejo. Na ta 
način bi državni svet sedaj, ko v državnem 
zboru ni več poslancev – županov, na zako-
nodajnem področju dobil večjo težo.

Ne gre samo za rešitev, ki bi nadomestila 
poslance župane, temveč za pobudi, ki bi vpli-
vala na večjo kakovost vseh zakonov. Zdi se mi 
pametno, da bi poslanci dobili poleg že ome-
njenih dveh možnosti še tretjo, da torej zakon 
po izglasovanem vetu v državnem zboru po-
pravijo in dokončno sprejmejo. Ko sem bil še 
sam poslanec, smo morali marsikdaj po vetu 
ponovno sprejeti zakon v enaki obliki, čeprav 
so bile pripombe državnega sveta tehtne.

Kakšno škodo pa sta v občini Benedikt pov-
zročila žled in veter. Je zelo velika?

Škodo v gozdovih še vedno ugotavljajo in 
izračunavajo. Kakšno škodo so utrpeli la-
stniki gozdov na območju naše občine, še ni 
znano. Občina pa je imela ob cestah in na ce-
stah škode za okoli pet tisoč evrov. Škoda ni 
bila tolikšna, kot je sprva kazalo. Seveda pa v 
omenjeni znesek niso všteti stroški, ki so jih 
imeli gasilci v naši občini. Skupaj so opravili 
okoli 500 ur prostovoljnega dela, za gorivo pa 
so potrošili okoli štiri tisoč evrov. Tudi iz teh 
številk se vidi, kako neprecenljiv je prispevek 
prostovoljnih gasilcev ob naravnih nesrečah.

T. K.

Se v politični 
javnosti še kaj 
govori o uki
njanju manjših 
občin ali se je 
po sprejemu 
državnega pro
računa ta tema 
umirila?

malih občin je 
vse potihnilo. 
Sedaj so bolj 
aktualne raz
prave v zvezi s 

kajo po načrtu. 
Če bo tako tudi 
v naprej, bo vr
tec zgrajen ju
lija ali avgusta 
letos, slovesna 
otvoritev pa bo 
na začetku sep
tembra.«

lahko v bodoče 
sprejeli od 80 
do 100 otrok. 
Trenutno obi
skuje vrtec 54 
otrok s tem, da 

Milan Gumzar: V občinah 
je dovolj pametnih ljudi, ki 
znajo sprejemati za svoje 
občine dobre odločitve, zato 
državi ni treba predpisati 
vsega v zvezi z lokalno 
samoupravo.

Marjan Žmavc: Občinski 
prostorski načrt bo javno 
razgrnjen do poletja. Po 
tem ko bodo ustrezni organi 
proučili pripombe občanov, 
ga bomo sprejeli na občin-
skem svetu.

viti znatna sredstva. Kot so nam 
povedali na občini Benedik, bo 
sanacija, ki jo izvaja Cestno 
podjetje Murska Sobota, veljala 
30.000 evrov. Ob našem obisku 
delovišča, obiskali smo ga 9. 
marca, so bili že vidni znaki ob
nove. Pričakovati je, da se bodo 
lahko vozniki, ki so vezani na 
to cesto, po njej kmalu vozili do 
priključka na magistralno ce
sto. Sanacije se krajani veselijo, 
saj so bili doslej vezani na ob
voze, ki so zahtevali kar nekaj 
kilometrov dodatne vožnje. 

Kmalu dražba za zemljišča v Benediktu

Glede na potek stečajnega postopka za 
podjetje CMC (Ceste mostovi Celje) 
je mogoče pričakovati, da bo dražba 

za prodajo zemljišč v Benediktu, na kate-
rih naj bi zrasle Terme Benedikt, vsak čas 
razpisana. Morda bo že po prvi javni dražbi 

znano, kdo se za nakup zemljišč in izgra-
dnjo Term Benedikt zanima. Velikokrat pa 
se zgodi, da najbolj zainteresirani kupec na 
prvo dražbo niti ne pride, ker čaka na dru-
go, na kateri so izklicne cene nižje.

T. K.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Okrnjena davčna pisarna, nejasnosti 
davka in ZD Lenart v prihodnje
Tri teme iz naslova so ob nekaterih dru-

gih še posebej zaznamovale utrip v 
največji občini osrednjih Slovenskih 

goric. O nekaterih je na predzadnji seji raz-
pravljal tudi občinski svet (zadnja seja je bila 
sklicana za 27. marec, zato o njej tehnično ni 
mogoče poročati in bomo to storili v nasle-
dnji številki). Za komentar tem, ki še kako 
zadevajo lenarške in tudi druge občane, smo 
za Ovtarjeve novice zaprosili župana občine 
Lenart mag. Janeza Krambergerja.

V Lenartu in okoliških občinah so nezado-
voljni, ker davčna pisarna v Lenartu deluje 
le še dva dni v tednu. V mariborski davčni 

upravi vpliva 
na ukinitev 
davčne izposta-
ve Lenart niste 
imeli, ker so se 
tako odločili v 
Ljubljani.

Janez Kram-
berger: »Jaz sem 
označil to deja-
nje DURS-a kot 
korak k centra-
lizaciji države. 
Za območje z 
okrog 20 tisoč 

prebivalci pomeni odvzetje tako pomembne-
ga servisa, kot je davčna uprava, nepravilen 
korak. Davčne zadeve, s katerimi se sooča 
vsaka družina, so ne nazadnje pomemben 
državnotvorni element. Takšen servis odma-
kniti od ljudi ni odgovorno dejanje! To sem 
povedal tudi pristojnim na Davčni upravi 
Maribor, ki so ta postopek lani speljali. Žu-
pani šestih občin smo opozarjali, da to ni 

dobro. In zdaj se je pokazalo, da dejansko ni 
dobro. Ko stopamo v realizacijo davka na ne-
premičnine, je davčnih vprašanj ogromno in 
delavki sta imeli celo 400 strank dnevno. Re-
ševati organizacijo nekih služb na način, da 
na periferiji zmanjšuješ zaposlitve, v centru, 
v Ljubljani, pa jih povečuješ, je zame korak k 
cenralizaciji države.« 

Davek na nepremičnine sproža mnogo zelo 
glasnih izrazov nejevolje. Vlada ga sicer 
zdaj skuša spremeniti, z njim se ukvarja 
ustavno sodišče, občani, zlasti pa kmetje in 
podjetniki, ne vidijo prihodnosti. Tudi na 
vrata občinskih uprav in županov prihaja 
mnogo jeznih občanov.

»Takšen sistemski zakon bi v normalni dr-
žavi nastajal dolgo. Vse službe bi morale za-
gotoviti, da so ljudje dejansko obveščeni. Vsi 
podatki bi morali biti urejeni in pregledni, ne 
da imaš takrat, ko bi že moral plačati davek, 
odprtih še veliko stvari, ki jih moraš urediti. 
Nepopolni informativni popis nepremičnin, 
ki je bil površen, je razlog za številne težave. 
Koliko ur dela je to povzročilo GURS-u! Koli-
ko ur je šlo v čakanje v vrstah in za telefonsko 
naročanje! Stvari ne bi smeli reševati na silo. 
Smo imeli dovolj časa in še ga imamo dovolj. 
Denar bi lahko pobrali tam, kjer ga država 
noče pobrati. To delo na silo nas bo stalo več, 
kot bomo potem pobrali davka. Ne razumem, 
da moramo za občinsko premoženje, ki je 
hkrati državno premoženje, plačati davek. Da 
kot občina nekaj plačujemo državi, ni logično. 
Občina državi mora plačati, država pa občini 
ne!!!«

Zdravstveni dom Lenart, eden večjih javnih 
zdravstvenih zavodov v tem delu Slovenije, 
skrbi za zdravstveno oskrbo okrog 20 tisoč 

upravi vpliva 
na ukinitev 
davčne izposta
ve Lenart niste 
imeli, ker so se 
tako odločili v 
Ljubljani.

berger: »Jaz sem 
označil to deja
nje DURS-a kot 
korak k centra
lizaciji države. 
Za območje z 
okrog 20 tisoč 

prebivalci pomeni odvzetje tako pomembne

Zimska služba 2013/14 v občini Lenart
Koncesijska pogodba za opravljanje 

obvezne lokalne gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja občinskih 

javnih cest in drugih prometnih površin v 
občini Lenart in načrt zimske službe za leto 
2013/14 sta temeljni dokument opravljanja 
rednega vzdrževanja občinskih cest in javnih 
prometnih površin na območju občine Le-
nart v zimskem času. 

Organizacija izvajanja zimske službe: 
Sklop I: KS Lenart, koncesionar: podjetje 

Skala gradbeništvo in storitve z gradbeno me-
hanizacijo Drago Kerec, s. p., Zg. Žerjavci 38, 
2230 Lenart, tel. 041 650 488 - drago.kerec.
sp@siol.net

SKLOP II: KS Voličina, Koncesionar: 
podjetje JD Jože Druzovič, s. p., Dolge njive 
6, 2232 Voličina, tel. 031 495 298 - info@dru-
zovic.com

Obseg pluženja in čiščenje snega ter posi-
panja proti poledici v občini Lenart je na-
slednji:

Sklop I: KS Lenart: 90.737 km cest in ulic, 
cca 55.308 m2 parkirnih prostorov in ploč-

nikov, cca 2.300 m2 peščeve površine (šolska 
pot, stopnice, ploščadi ipd.) - Občina Lenart 
(režijski obrat)

Sklop II: KS Voličina: 89.384 km cest, cca 
5.104 m2 parkirnih prostorov in pločnikov. 

Stroški in gospodarnost zimske službe
Poudariti je potrebno, da na zimsko službo 

in s tem povezane finančne stroške vplivajo 
tudi bolj ali manj spremenljive zimske vre-
menske razmere. 

V zimski sezoni 2013/14 je bilo porablje-
no cca 810 t soli in cca 2000 t peska - dro-
bljenca. Skupno je bilo porabljenih dobrih 
177.000,00 EUR. Za zimsko sezono 2013/14 
je imela občina Lenart v proračunu načrtova-
nih dobrih 175.000 EUR. 

Samo pravilno razmišljanje in temu pri-
merno ravnanje omogočata, da zimske raz-
mere ne predstavljajo večjih težav in stresov 
udeležencem v prometu, doprinesejo pa po-
zitiven delež tako k varčevanju kot k ekolo-
škemu obnašanju, saj vemo, da zimska služba 
ni okolju najbolj prijazno dejanje. 

Mirko Kojc, kom. inž. 

Poletne prireditve Len-art bodo tudi letos 
izvedene v okviru sponzorskih in donatorskih 
sredstev, večina teh pogodb je že podpisanih. 

V gradivu so bili svetnikom ločeno pri-
kazani odhodki, ki predstavljajo za občino 
zakonsko obvezo – za delovanje občine, vrt-
ce, šolske prevoze, knjižnico, volitve, plačilo 
davka na nepremičnine, zagotavljanje gasil-

ske službe, prostorsko 
načrtovanje, subvencije 
najemnin, družinske 
pomočnike, pomoč 
na domu in druge od-
hodke centru za soci-
alno delo, zdravstveno 
zavarovanje brezpo-
selnih, mrliško pregle-
dno službo, domsko 
varstvo, javno razsve-
tljavo, koncesijo za 
vzdrževanje cest, vzdr-
ževanje kanalizacije – 
vsi ti stroški znašajo 3,4 
milijonov letno.

Župan je na seji pou-
daril, da se zaveda tudi 

vseh drugih potreb, vendar bodo nekatere 
morale počakati na naslednja leta – vse te so 
zapisane v načrtu razvojnih programov za 
obdobje do leta 2017 in bodo osnova nasle-
dnjih proračunov.

Mag. Vera Damjan Bele,  
direktorica občinske uprave

prebivalcev. V zadnjem obdobju se poja-
vljajo želje večjega dela zaposlenih zdrav-
nikov, da bi šli med zasebnike s koncesijo.

»Ustanoviteljice Javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Lenart smo od šestih občin v 
osrednjih Slovenskih goricah tri. Ostale tri se 
kljub mojim pozivom niso pridružile sousta-
noviteljstvu.

Zavod izvaja primarno zdravstveno de-
javnost za približno 20 tisoč občanov in v 
kombinaciji javni zavod-zasebniki z okrog 70 
zaposlenimi dela dobro. Če se primerjamo z 
drugimi območji, imamo eno boljših služb. 
Poleg osnovne zdravstvene dejavnosti imamo 
tudi nekaj specialističnih, tudi vrhunskih, ki 
delujejo tudi v širšem območju.

Zdaj je prišlo do stanja, da bi praktično vsi 
zdravniki v javnem zavodu želeli imeti kon-
cesijo in delo opravljati kot zasebniki. Župani 
smo o tej temi dva ali trikrat razpravljali, ko-
lege sem prosil, da k temu vprašanju pristo-
pamo enotno in dogovorno, nikakor ne par-
cialno, kajti zdravstveni sistem mora delovati 
na vsem območju. Način, da si ena občina 
zagotovi zdravnika in s tem uredi oskrbo, ni 
pravi način, kajti zdravstvena dejavnost na 
primarni ravni ni samo osebni zdravnik, kajti 
imeti moraš možnost diagnostičnih preiskav, 
laboratorij, določene specialistične ambulan-
te, kot so pediatrija, zdravstvena dejavnost za 
šolsko mladino, ginekologija, medicina dela 
in športa. Področje moramo gledati celovito.

Izvirni greh za vso neurejenost v zdravstvu 
je neurejena strategija na državni ravni. Po 
zakonu o lokalni samoupravi je občina odgo-
vorna za zdravstveno dejavnost na primarni 
ravni, ampak na način, da podeli koncesije 
ali jih ne podeli in da zagotovi prostore. Vse 
ostalo je v domeni drugih. Zavarovalnica fi-
nancira zdravstveno službo, ministrstvo po-
deljuje mnenje, ki ga po navadi ne da in se ne 

opredeli, osnutek mreže zdravstvene službe 
bi morala narediti država, a ga ne napravi. 
Skratka, iz leta v leto se srečujemo z vse ve-
čjimi problemi. Ko smo, na primer, v Lenartu 
dobili dom za starejše, so nam namesto do-
delili pol programa iz obstoječega programa 
pol programa vzeli! V zadnjih petih letih se je 
v občino Lenart priselilo več kot tisoč ljudi, 
mnogo mlajših družin. Dve pediatrinji, ena 
ima koncesijo, ena je v javnem zavodu, imata 
preveč opredeljenih pacientov, novih ne mo-
reta sprejemati, a dodatnega programa ne do-
bimo! S temi problemi seznanjamo pristojno 
ministrstvo, a ne dobimo odgovora. Na neki 
način se to celo da razumeti: ministri se me-
njavajo, direktorji direktoratov se menjavajo, 
zbornica ima svoje interese in stvari pač teče-
jo, kot tečejo ...

Verjetno je vzrok za želeno reorganizacijo 
ZD Lenart nagrajevanje. Zdravnik v javnem 
zavodu je javni uslužbenec, ki ima plačo po 
nekem količniku in je uvrščen v plačilni ra-
zred. Če pa si zasebnik, dobiš neko vsoto de-
narja po številu pacientov in s tistim denar-
jem sam razpolagaš. Seveda imaš predpisano, 
kaj moraš narediti, imeti moraš ekipo, a ver-
jetno se pod črto bolj splača biti zasebnik kot 
javni uslužbenec.

Župani se bomo morali do teh pobud opre-
deliti, zdaj smo se dogovorili, da postopke za 
dodelitev koncesij začasno zamrznemo, a z 
javnim zavodom, z ministrstvom za zdrav-
je, zbornico in zavarovalnico moramo zade-
ve preučiti in doreči na način, da bo služba, 
kakršnakoli že bo, zasebniki ali kombinacija 
javno-zasebno, delovala, da uporabniki ne 
bodo sprememb čutili kot poslabšanje servisa 
zanje. Ocenjujem pa, da se bodo aktivnosti v 
smeri podeljevanja koncesij nadaljevale, kajti 
tako, kot je zdaj, enostavno ne gre.«

Edvard Pukšič

d.o.o.  
Gosposvetska 27 Maribor 

 

Kontakt 
Marjetica Bedenik, dip.inž.grad.,  
tel. 040-610-602 
            ocean@triera.net 

Za vas izvajamo strokovno in zanesljivo:  
Arhitektura  
Storitev je celovita, izdelamo vse potrebne dele projekta /IDP,PGD,PZI,PID/:  
na rt arhitekture, na rt gradbenih konstrukcij (statika), na rt cest in cestnih priklju kov ter 
kanalizacije,  na rt elektro in strojnih instalacij, za vas opravimo tudi geodetke posnetke in 
vse po predpisih zahtevane elaborate. V ponudbi pa imamo tudi opremljanje prostorov, 
izdelavo barvnega na rta stanovanja, hiše, fasade... 
Izpeljemo lahko tudi upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja, tehni nega 
pregleda, ter uporabnega dovoljenja. 
Izdelujemo projekte za: 

o Individualne in ve stanovanjske stanovanjske hiše 
o poslovno stanovanjske objekte 
o industrijske objekte (hale, skladiš a) 
o kmetijske objekte (hlevi, silosi, lope za kmetijsko mehanizacijo..) 
o na rte cest in cestnih priklju kov 
o na rte kanalizacije in kanalizacijske hišne priklju ke 
o legalizacije vseh objektov 
o ureditev okolja 
o varnostni na rti in koordinacija iz varstva pri delu 

 

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

Gradnja kanalizacije in komunalnih 
vodov v Sveti Trojici v polnem teku

Že v januarju smo poročali, da se je na 
območju občine Sveta Trojica pričela 
gradnja kanalizacijskega omrežja Zg. 

Senarska. Ugodne vremenske razmere omo-
gočajo, da dela potekajo s polno močjo. Poleg 
gradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja 

se ob trasi glavne lokalne ceste, ki vodi v Sve-
to Trojico, gradi tudi meteorna kanalizacija 
ter pripravlja trasa s podlago za novi pločnik. 
V traso se polaga tudi NN elektro omrežje in 
TK omrežje. 

Jože Žel

Novi zakon o davku na nepremičnine pred ustavnimi sodniki

Argumente proti zakonu je predstavil 
župan Darko Fras
Na ustavnem sodišču je bila javna 

obravnava, na kateri so obravnavali 
zahtevo za presojo ustavnosti in za-

konitosti zakona o davku na nepremičnine, 
ki so ga pred nedavnim sprejeli poslanci v 
državnem zboru. V imenu Skupnosti občin 
Slovenije je ustavnim sodnikom argumente 
proti temu zakonu izvrstno predstavil župan 
občine Sveta Trojica Darko Fras. Po njegovih 
besedah je zakon neustaven in nezakonit in 

predstavlja ne-
dopusten poseg 
v avtonomijo in 
obseg financi-
ranja lokalnih 
skupnosti.

Dvojnost kon-
ceptualne za-
snove

Kot je dejal 
Fras, se zgodba 
v zvezi z uvaja-
njem davka na 
nepremičnine 
vleče že lepo 

število let. »Občine niso a priori nasprotovale 
uvedbi davka na nepremičnine, temveč so ak-
tivno sodelovale v postopkih, dokler je to bilo 
mogoče. Občine so seveda pričakovale, da 
bodo z uvedbo davka na nepremičnine pri-
dobile avtonomni finančni vir, ki bo zamenjal 
tri dosedanje davke in eno pristojbino in ki 
bo pomenil večjo finančno avtonomijo lokal-
nih skupnosti in jim omogočil kvalitetno iz-
vajanje vseh zakonskih nalog. Problem pa je 
nastal, ko se je vlada domislila, da bo z novim 
davkom reševala luknjo v državnem proraču-
nu, nekaj pa ga bo še odstopila občinam. S 
tem se je iz koncepta avtonomnega lokalnega 
vira prešlo na koncept splošnega državnega 
davčnega vira. Takšna dvojnost konceptualne 
zasnove davka sama po sebi združuje številna 
nasprotja, zaradi katerih je ta davek popol-
noma nesprejemljiv in neživljenjski,« je dejal 
Fras.

Novi zakon povzroča velike težave števil-
nim skupinam lastnikov nepremičnin (obr-
tniki, podjetniki, lastniki stavbnih zemljišč 
itd.), Fras pa se je osredotočil na tiste, ki krši-
jo ustavno določene pravice in okvir delova-
nja lokalne samouprave.

Občine izgubile edini avtonomni davčni vir
Z uvedbo davka na nepremičnine, kot ga 

določa novi zakon, se po besedah Frasa obči-
nam ukinja pristojnost določati in odmerjati 

nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 
kot edini avtonomni davčni vir lokalnih sku-
pnosti. Novi zakon v 2. členu določa, da pri-
hodki od davka pripadajo proračunom občin 
in proračunu države, v 9. členu pa določa, da 
se davek deli med državo in občinami v raz-
merju 50:50, glede na zakonsko določene vi-
šine stopenj. Navedenega nikakor ni mogoče 
razumeti, kot da gre za avtonomni vir občin, 
temveč kvečjemu deljeni davčni vir. Če bi to 
morebiti že lahko bil deljeni davčni vir po 
izteku prehodnega obdobja, pa gotovo tega 
ni mogoče trditi za prehodno obdobje, ki ga 
določa novi zakon. V letu 2014 definitivno ne 
gre za avtonomni davčni vir, ampak za odsto-
pljeni davčni vir. Podobno velja za leti 2015 
in 2016, ko naj bi prihodek od davka na ne-
premičnine pripadal državnemu proračunu, 
razen v delu davka iz naslova povišanih davč-
nih stopenj, ki pa jih v praksi ne bo mogo-
če uvesti. Da je temu res tako, dokazuje tudi 
določilo, da davek odmerja in pobira davčna 
uprava kot državni organ, zakon pa ne določa 
nobene dinamike, po kateri naj bi država ob-
činam odstopila del davka.

Po navedbah Frasa bi izvajanje zakona o dav-
ku na nepremičnine poslabšalo finančne spo-
sobnosti občin, ki bi imele manjši obseg sredstev 
za izvajanje zakonsko določenih nalog lokalnih 
skupnosti, zlasti v prehodnem obdobju.

Poslabšanje finančnega položaja občin 
»Samo poslabšanje finančnega položaja lo-

kalnih skupnosti ne bi bilo tako sporno, če bi 
zakonodajalec omejil ali zmanjšal tudi obseg 
zakonskih nalog lokalnih skupnosti, kar pa se 
ni zgodilo. Še posebej je to sporno v povezavi 
z obdavčitvijo nepremičnin, ki predstavljajo 
javno infrastrukturo za izvajanje negospo-
darskih javnih služb na področju predšolske 
vzgoje, športa in kulture, pa tudi sociale in 
zdravstva (vrtci, šole, igrišča, kulturni domo-
vi, knjižnice, športne dvorane, zdravstveni 
domovi, domovi za ostarele, itd.). Obdavčitev 
občine kot lastnika ali upravljavca omenjenih 
nepremičnin bo brez dvoma povečalo stroške 
organiziranja in izvajanja teh lokalnih javnih 
služb, ki jih glede na veljavne metodologi-
je določanja cen ne bo mogoče prenesti na 
uporabnike. Podobno velja tudi za neprofitna 
najemniška stanovanja v lasti občine, kjer je 
zavezanec za plačilo davka prav tako občina 
kot lastnik. Navedeno povišanje stroškov ob 
enakem obsegu nalog je v nasprotju z ustav-
nim načelom sorazmernosti virov z obsegom 
nalog,« je poudaril Fras. »Zlasti pa je spor-
no dejstvo, da posledice tega niso bile dovolj 

Spominska soba dr. 
Romana Lesnike

V mesecu aprilu načrtujemo v občini 
Sveta Ana otvoritev spominske sobe 
zdravnika Romana Lesnike. Na ogled 

bo medicinska zbirka iz začetka 20. stoletja, ki 
jo sestavljajo različni zobozdravstveni pripo-
močki, vrtalni stroj na nožni pogon, kirurški 
instrumenti, stara zdravila, zbirka strokovne 
literature, medicinske revije, restavrirano po-
hištvo in fotografije, stare dobrih 100 let.

Med. univ. dr. Roman Lesnika (1898-1975) 
se je rodil na Kriechenbergu pri Sveti Ani. 
Njegova starša Mihael in Viljemina sta bila 
učitelja na Osnovni šoli Sveta Ana, hkra-
ti je oče opravljal še službo ravnatelja med 
leti 1892 in 1925. Po študiju medicine se je 
Roman preselil v Mozirje, kjer je delal kot 
okrajni zdravnik dobrih 30 let. Opremo, ki jo 
je imel v svoji ambulanti, je občini podarila 
njegova hčerka Romana Lesnika z željo, da bi 
se ohranil spomin na očeta in njegovo delo. 

Iz podarjenega smo ustvarili čudovito stalno 
razstavo, ki bo izjemna pridobitev za turistič-
no ponudbo.

Brigita Vrabec

Ž

Iz podarjenega smo ustvarili čudovito stalno 

predstavlja ne
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Občina Sveta Ana

Zaključni račun in rebalans proračuna
Občinski svetniki so 19. marca obrav-

navali kar 20. točk. Med njimi velja 
izpostaviti potrditev nove cene odvo-

za komunalnih odpadkov v občini, ki je odslej 
enotna za vso UE Lenart. Nova cena je za 22 
centov višja od lanske pri običajni 120-litrski 
posodi za komunalne mešane odpadke. 

Svetniki so potrdili tudi novo ceno vode, ki 
je prav tako tokrat prvič enotna za vse občine 
v UE Lenart, cena vode se je tako spremenila 
prvič po letu 2003. Omrežnina je 6,84 EUR 
za priključek DN 13 in DN 20, kar je največ-

krat uporabljeno za gospodinjstva. Naprej pa 
odvisno od premera cevi na priključku (DN) 
cena omrežnine raste in je npr. za DN 150 
1.367,68 EUR. Omrežnina pa je fiksen stro-
šek na priključek. Cena vode (vodarina) je 
0,07809 EUR/m³.

Sprejet je bil tudi rebalans proračuna za 
leto 2014, ki predvideva prihodke v viši-
ni 3,315.475,19 EUR in 
je predvsem investicijsko 
naravnan. Realizacija pri-
hodkov bo odvisna od 
uspešnosti kandidiranja na 
razpisih iz različnih virov, 
tako rebalans sledi prora-
čunski politiki občine, ki jo 
ta vodi že vrsto že zadnjih 
uspešnih let. Dobra kondi-
cija občine se izraža skozi 
prihodke od komunalnih 
prispevkov, ki so se za več 
kot trikrat povečali glede 
na preteklo leto. Občinski 
svet se je namreč seznanil 
tudi z zaključnim računom 
občine za leto 2013, iz ka-
terega je razvidno, da je 
občina v minulem letu več (53 %) odhodkov 
namenila investicijam kot ostalim stroškom. 
Izpostaviti pa je prav tako potrebno, da je 
bilo preteklo proračunsko leto zaključeno z 
ostankom finančnih sredstev na računu ob-
čine (okoli 48.209 EUR), in to ob dejstvu, da 

se občina ni dodatno zadolžila. Od realizira-
nih pomembnejših investicij velja izpostaviti 
predvsem končan projekt Viničarija Pergar-
jev vrh z vinogradniško učno potjo ter s tem 
rekonstrukcijo lokalne ceste skozi naselje 
Kremberk z obnovo javne razsvetljave; prav 
tako je v preteklem letu bila pričeta izgradnja 
kanalizacije naselij Ledinek in Dražen Vrh ter 
urejena komunalna infrastruktura v obrtni 
coni. Lani pa je bilo kupljeno tudi opuščeno 
skladišče Kmetijske zadruge Lenart v centru 
Svete Ane in bo tako gotovo našlo nov namen 

v prihajajočih razvojnih 
programih občine.

Občina pa s sprejetimi 
sklepi delno spreminja tudi 
način sofinanciranja dru-
štev, tako so svetniki potr-
dili spremembo pravilnika 
javnih kulturnih progra-
mov v občini in še koreni-
teje sofinanciranje progra-
mov in projektov drugih 
društev v občini. Sprejet je 
bil tudi odlok o opravljanju 
obvezne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, 
ki ga potrjujejo občine na 
področju mariborskega vo-
dovoda v enakem besedilu. 
Svetniki so se seznanili 

tudi s področjem varnosti v občini, tako so 
poslušali poročila Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva kot tudi poročila pomočnika 
komandirja PP Lenart. Prav slednji je izrazil 
največ zaskrbljenosti na področju prometne 
varnosti, saj je bilo ugotovljeno, da sta bili kar 
dve nesreči od treh s smrtnim izidom prav na 
Sveti Ani. Ob drugih sklepih pa velja omeniti 

zgolj še poročilo o opravljeni reviziji, iz ka-
terega izhaja, da na področju revidiranih go-
spodarskih javnih služb ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti.

Suzana Rejak Breznik, foto: arhiv občine

v prihajajočih razvojnih 
programih občine.
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Izgradnja čistilne naprave v Dražen Vrhu
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Sprejet zaključni račun občine Sv. Jurij 
za leto 2013
Svetniki občine Sv. Jurij v Slov. goricah so 

na zadnji, 22. redni seji obravnavali kar 
15 točk. Poleg številnih odlokov je bil 

sprejet tudi zaključni račun občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. za leto 2013. Proračun za minu-
lo leto je bil realiziran v 77 %. Prihodki so 
znašali 2.010.259 €, odhodki pa 2.122.033 €. 
Razliko v višini približno 112.000 €, za koli-
kor odhodki presegajo prihodke, so na obči-
ni pokrili z najemom kratkoročnega kredita, 
ki pa ga bodo poplačali v tem letu, ko dobijo  
od države še preostanek nepovratnih sredstev 
za rekonstrukcijo kulturnega doma v Juro-
vskem Dolu.

Glede na situacijo v državi je župan Peter 
Škrlec zadovoljen z realiziranim proraču-
nom. Do konca leta so bile namreč izpeljane 
vse predvidene investicije.

Občinski svetniki so potrdili spremembo 
odloka o podelitvi koncesije za vzdrževanje 
občinskih cest. Nov odlok skrajšuje obdobje 
koncesije, v kolikor koncesionar ne bi vlagal 
v obnovo cestne infrastrukture, oz. omogoča 
koncesijo za obdobje 15 let, v kolikor kon-
cesionar vlaga sredstva v obnovo cestnega 
omrežja. S tem odlokom je tako možna izbira 
koncesionarja za vzdrževanje cest in opra-
vljanje zimske službe za minimalno obdobje 
štirih let.

Svetniki so v drugi obravnavi razpravljali 
tudi o odloku načina opravljanja lokalne go-
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode in o 
odloku za podelitev koncesije za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpa-
dne vode v občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Občinski svet je prav tako sprejel sklep o 
potrditvi elaborata gospodarske službe oskr-
be s pitno vodo. Le-ta določa, da bodo vsa 
gospodinjstva v občinah UE Lenart imela po 
novem enako ceno. Po besedah župana Petra 
Škrleca je težnja, da bi imela vsa gospodinj-
stva, ki se oskrbujejo z vodo iz mariborskega 
vodovodnega sistema, enotno ceno.

Naslednja, 23. seja občinskega sveta občine 
Sv. Jurij v Slov. gor. bo že 17. 4. 2014, saj se 
je v tem času nabralo precej točk, svetniki pa 
bodo na tej seji med drugim potrjevali tudi 
priznanja za nagrajene občane ob letošnjem 
občinskem prazniku.

Občina Sv. Jurij pred 8. občinskim praznikom
April je mesec, ko svoj občinski praznik ob 

godovanju sv. Jurija praznuje občina Sv. Jurij 
v Slov. goricah. Letošnji občinski praznik je 8. 
zapovrstjo, odkar je ta mlada občina stopila na 
samostojno pot razvoja. Župan Peter Škrlec, 
ki uspešno krmari in vodi občino skorajda od 
samega začetka, je z narejenim zadovoljen. 
Ob analizi načrtov, ki so si jih v občini zadali 
pred leti, namreč ugotavlja, da so v preteklih 
letih uspešno izpeljali vse načrtovane investi-
cije. Med njimi posebej izpostavi izgradnjo 
in obnovo vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja v Jurovskem Dolu, izgradnjo malih 
čistilnih naprav, prizidek k osnovni šoli, ure-
ditev trškega jedra, obnovo kulturnega doma, 
sanacije plazov, rekonstrukcije in asfaltiranje 
številnih cestnih odsekov v občini. Hkrati pa 

se župan zaveda, da kljub temu da je bilo pre-
cej narejenega, še vedno ostaja precej odpr-
tih projektov, ki jih bodo morali realizirati v 
prihodnje. Ob tem Peter Škrlec poudarja, da 
kljub letošnjim volitvam ne bodo pretiravali 
oz. izvajali investicij, ki bi občino pahnile v 
zadolževanje. Kot smo poročali v prejšnjih 
številkah našega časopisa, bodo v tem letu 
izpeljali energetsko sanacijo osnovne šole s 
poudarkom na telovadnici in asfaltirali nekaj 
novih cestnih odsekov.

Bogat program tudi letos
Kot je v občini Sv. Jurij v Slov. gor. že v na-

vadi, bo tudi letošnji program prireditev ob 
občinskem prazniku bogat in pisano obar-
van. V približno mesecu dni se bodo poleg 
prireditev, ki jih organizira občina, odvile 
tudi številne prireditve, ki jih pripravljajo lo-
kalna društva. Osrednja proslava ob 8. občin-
skem prazniku bo v organizaciji Kulturnega 
društva Ivan Cankar Jurovski Dol in občine 
25. aprila 2014 ob 19. uri. Na njej bodo po-
deljena tudi priznanja zaslužnim občanom. 
Tradicionalna Jurjeva nedelja z blagoslovom 
konj in Jurjevanjem bo letos 27. aprila. 

Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. ob občin-
skem prazniku vabi občanke in občane, da se 
v čim večjem številu udeležijo prireditev in 
si skupaj s sokrajani polepšajo pomladanske 
dneve v domačem kraju in domači občini.

Dejan Kramberger

Jurjevi dnevi 2014
Datum Ura Dogodek Organizator

Sreda, 
23. 4.

9.00 Obisk starejših na domu KO RK Sv. Jurij, Društvo 
upokojencev Sv. Jurij in 
občina

Četrtek, 
24. 4.

9.00 Meddruštveni turnir Zveze društev 
upokojencev Slovenskih goric v kartanju v 
Okrepčevalnici pri Ančki

Društvo upokojencev  
Sv. Jurij 

Petek, 
25. 4.

16.00

19.00

Kuharski tečaj

Proslava ob 8. občinskem prazniku v 
Kulturnem domu Jurovski Dol in otvoritev li-
kovne razstave Ex tempore – Jurjevanje 2014

Društvo kmečkih  
gospodinj Sv. Jurij

Občina in Kulturno  
društvo Ivan Cankar  
Jurovski Dol

Sobota, 
26. 4.

9.00

9.00

Tradicionalni pohod: »Spoznavajmo  
svoj kraj«

Nogometni turnir mlajših selekcij, Športni 
park Jurovski Dol

Turistično društvo  
Dediščina 

Športno društvo Sv. Jurij 

Nedelja,
27. 4.

Od 7. 
ure 
naprej

17.00 

Jurjeva nedelja - 1. in 2. maša (ob 7. in 
10. uri), godba na pihala,
blagoslov konj in kmečki sejem 

Jurjevanje pod šotorom z Viničarji

Nogometna tekma člani: NK Jurovski 
Dol in NK Kovinar Tezno, Športni park 
Jurovski Dol

Župnija Sv. Jurij v Slov. 
goricah in Turistično 
društvo Dediščina, 

Gostilna Špindler

Športno društvo Sv. Jurij

Torek, 
29. 4.

17.00 Postavitev prvomajskega drevesa v Sp. 
Gasteraju pri Baru Rokavec

Klub Gasterajčan

Sreda, 
30. 4.

17.00 Postavitev prvomajskega drevesa v Juro-
vskem Dolu pri gasilskem domu

Prostovoljno gasilsko 
društvo Sv. Jurij 

Petek, 
2. 5.

10.00 Srečanje med zaselki na šolskem igrišču Športno društvo Sv. Jurij 

Nedelja, 
4. 5.

8.00

14.00

Meritve holesterola in sladkorja v krvi v 
Kulturnem domu Jurovski Dol

Kmečke igre 

KO RK Sv. Jurij

Društvo kmečkih  
gospodinj Sv. Jurij 

Ponede-
ljek, 5. 5.

17.00 Prikaz gašenja gorečega vozila in reševanje 
iz njega

Prostovoljno gasilsko 
društvo Sv. Jurij 

Sreda, 
7. 5.

Od 9. do 
14. ure

Dan odprtih vrat Učnega čebelnjaka pri 
osnovni šoli

Društvo čebelarjev  
Sv. Jurij 

Četrtek, 
8. 5.

17.00 Otvoritev »Hajnčove poti« Občina Sv. Jurij v  
Slov. goricah

Petek, 
9. 5.

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

Prostovoljno gasilsko 
društvo Sv. Jurij 

Sobota, 
10. 5.

19.00 5. Jurjevo srečanje folklornih skupin Kulturno društvo Ivan 
Cankar Jurovski Dol 

Nedelja, 
11. 5.

Med 9. 
in 14. 
uro

Dan odprtih vrat Učnega čebelnjaka pri 
osnovni šoli

Društvo čebelarjev  
Sv. Jurij

natančno ugotovljene niti s strani vlade niti s 
strani zakonodajalca, kot jih tudi niso mogle 
dovolj natančno oceniti občine. Ocene vlade 
so bile bistveno nižje, kot so bile ocene občin, 
zakonodajalec pa se z lastno oceno sploh ni 
ukvarjal, pripombe občin pa je preslišal. Po 
mnenju občin je glavni razlog v razhajanju 
med ocenami vlade in občin v tem, da so 
evidence, ki so podlaga za odmero davka, 
neurejene in s številnimi napakami.« Zato 
za občine delovanje države ni vnaprej znano, 
pregledno in predvidljivo.

Ustavni sodniki pred velikim izzivom
»Glede na navedeno v Skupnosti občin Slo-

venije menimo, da je naša zahteva za presojo 
ustavnosti in zakonitosti zakona o davku na 
nepremičnine utemeljena, saj zakon v nave-
denih delih nedopustno posega v ustavno 
zavarovani položaj lokalne samouprave in lo-
kalnih skupnosti. Ustavnemu sodišču predla-
gamo, da zakon razveljavi ali pa zadrži njego-

vo izvajanje in naloži zakonodajalcu odpravo 
neustavnosti in nezakonitosti, v vmesnem 
obdobju pa omogoči občinam odmero na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2014,« je dejal Fras.

»Ustavno sodišče je v preteklosti že veli-
kokrat odločalo in s svojimi odločitvami po-
membno vplivalo na oblikovanje prakse pri 
določanju avtonomije in primernega obsega 
sredstev in virov za financiranje in delovanje 
lokalne samouprave. Zdi se, da je v dana-
šnjem času, ko lokalne skupnosti nimajo več 
možnosti braniti svojih interesov v državnem 
zboru preko poslancev – županov, in v času, 
ko se nekaterim dozdeva, da je zaradi slab-
šega ekonomskega položaja in javnofinanč-
nega primanjkljaja dopustno posegati tudi v 
nekatere ustavno zajamčene pravice lokalnih 
skupnosti, ustavno sodišče ponovno pred 
velikim izzivom in težko nalogo,« je sklenil 
trojiški župan Darko Fras.

T. K.

Čistilna akcija v občini Sveti Jurij
Lovska družina in občina Sveti Jurij v Slov. goricah vas vabita na čistilno akcijo, ki bo v sobo-

to, 12. aprila 2014, ob 9. uri na izbranem zbirnem mestu:

Zbirna mesta Vodja
Zg. Partinje Pri Mirku Najdeniku Mirko Najdenik 

pri Jožetu Babšku Boris Holer 
Jurovski Dol pri Kmetijski zadrugi Rudi Horvat 
Varda pri Marjanu Vuzmu Anton Lenart 
Malna pri lovskem domu Milan Bauman 
Zg. in Sr. Gasteraj pri Ivanu Šnajderju Ivo Bračič 
Sp. Gasteraj pri Baru Rokavec Jože Komperšak ml.
Žitence pri Goranu Breznerju Goran Brezner 

pri Trgovini Senekovič Franc Senekovič 

Čistilna akcija v občini Sveti Jurij

Vpis v vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski dol za 
šolsko leto 2014–2015

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 
62/2010-ZUJPS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF) vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol razpisuje 
javni vpis novincev v vrtec. Po javnem vpisu se sprejema otroke le v primeru prostih mest. 
Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol seznanja starše predšolskih otrok, da vpisuje otroke 

v oddelke predšolske vzgoje, in sicer od 10. 3. 2014 do 7. 4. 2014. Izpolnjeno vlogo lahko 
oddate vsak delovni dan od 7. ure do 14. ure.

V vrtec lahko vpišete otroke, stare od 11. mesecev do vstopa v obvezno osnovno šolo. 
Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.

Vpis bo potekal v tajništvu Osnovne šole J. Hudalesa Jurovski Dol. Izpolnjeno vlogo lahko 
oddate tudi v vrtcu OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol in v šolski svetovalni službi. Prazna vloga je 
na spletni strani OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol.

S seboj prinesite zaščitne rokavice, za vreče bomo poskrbeli mi. Akcija bo potekala predvido-
ma do 13. ure. Po zaključku bo pri lovskem domu druženje vseh udeležencev s pogostitvijo.
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Proslava ob dnevu žena v Sveti Trojici
Kulturno društvo Sveti Frančišek in ob-

čina Sveta Trojica sta bila organizator-
ja proslave na predvečer dneva žena, 

v petek, 7. marca 2014, v kulturnem domu. 
Na proslavi, ki je bila spoštljiv poklon vsem 
ženskam, so sodelovali člani Kulturnega dru-
štva Sv. Frančišek, učenci Osnovne šole Sveta 
Trojica, Danica Arnuš, ljudske pevke Kultur-
nega društva Trojica in Marko Krajnc. V le-
pem kulturnem programu, katerega vsebina 
je bila v celoti posvečena ženam, mamam in 
dekletom, so nastopajoči recitirali poezijo, 

peli premišljeno izbrane pesmi in brali prozo 
ter navduševali z instrumentalnimi nastopi.

Eva Horvat, članica Kulturnega društva 
Sveti Frančišek, je pripravila scenarij proslave 
in povezovala program. V svojih razmišlja-
njih se je dotaknila svetovno znanih žensk, 
omenila zamolčani Slovenki Angelo Vode in 
Almo Karlin, Trojičani pa so bili predvsem in 
zelo veseli kratke predstavitve gospe Vilme 
Križnič, ki je bila učiteljica ter izredno pre-
dana kulturna delavka v Sveti Trojici v času 
pred in po drugi svetovni vojni. 

Ženske, katere so 
organizatorji proslave 
domiselno in pomen-
ljivo poimenovali poza-
bljene polovice, so bile 
nagovorjene in ganjene 
že ob samem prihodu 
na proslavo, saj je prav 
vsaka prejela šopek, 
narejen iz domačih 
cvetlic. Člani Društva 
vinogradnikov so vse 
pogostili z izbranimi 
in odličnimi trojiškimi 
vini ter piškoti. 

Eva Horvat

23. Pustovanje v Lenartu

Pustovanje v Le-
nartu, že 23. po 
vrsti, ki je po le-

narških ulicah poteka-
lo v soboto, 1. marca, 
je uspelo. Kot se za pust 
spodobi, je bilo vese-
lo, norčavo, pikro in 
igrivo. V povorki se je 
zvrstilo 9 večjih skupin, 
na čelu s Pihalno god-

bo MOL, ki so je preo-
blekla v Kekce, Mojce  
in Pehte. 

Sledile so skupine 
Osnovne šole Lenart, 
učenci, učitelji in rav-
natelj so nas tudi letos 
razveselili z izvirnimi 
in domiselno izdela-
nimi skupinskimi ma-
skami od zvončkov,  
domin, grških boginj, 
palčkov, strašil do dru-
gih likov. 

Otroci, starši in delavke Vrtca Lenart so se 
našemili v raznolike Kekce, Pehte in Bedance. 
Prišli so tudi Jurovski orači, kurenti iz Mari-
bora. V spremstvu Kurentov iz Trnovske vasi 
so prišli tudi možje z biči. 

Naša pustna povorka je res nekaj poseb-
nega, saj sta nas s svojim obiskom in vožnjo 
v vojaškem jeepu počastila Tito in Jovanka, 
ki so ju spremljali pionirčki oziroma Titova 

omladina. S starimi smu-
čmi in okrašeni z lesenimi 
medaljami so se v tovor-
njaku pripeljali Olimpij-
ci iz Radehove. Mogoče 
bomo dobili celo kopališče 
na Poleni, kdo ve, kopali-
šče in kopalce je na šaljiv 
način prikazala skupina 

maškar iz OŠ Lenart. Povorka se je zaključila 
z jezdeci. 

K norčavemu in veselemu razpoloženju je 
prispeval tudi strokovni komentator Samo 
Tuš-Korl. Skupaj se je pustne povorke udele-
žilo približno 700 maškar, povorko si je ogle-
dalo nekaj tisoč obiskovalcev.  Pustovanje se 
je zaključilo na parkirišču pri Vrtcu Lenart z 
zabavo ansambla Zlatih 6.

D. O., Foto Tone

DPM v zimskih počitnicah
Pri Društvu prijateljev mladine Sloven-

ske gorice smo v času zimskih počitnic 
izvedli štiri zanimive in kreativne de-

lavnice za otroke. Skupaj se jih je udeležilo 30 
udeležencev, za katere je poskrbelo sedem iz-
kušenih mentorjev. Pridružilo se nam je tudi 
nekaj mamic in babic.

Izvedli smo kreativno delavnico, na kateri 
so otroci izdelali darilca 
in voščilnice za mamice. 
Preizkusili so se v ser-
vietni tehniki in tako 
izdelali pisane vaze za 
pomladno cvetje.

Na likovni delavnici 
so otroci ustvarili ču-
dovit cvetoč travnik z 
mešano tehniko. Zdru-
žili so kolaž in slikanje s 
tempera barvami.

Prvič smo izvedli tudi 
šahovsko delavnico, 
na kateri so se mladi 
nadebudneži spoznali 
z osnovami šaha in ne-
kateri med njimi so pr-
vič zaigrali to zanimivo 
igro. 

Za konec počitnic smo izvedli tudi pustno 
delavnico, na kateri so si otroci izdelali svo-
je beneške maske. Smo se pa tudi igrali in si 
na koncu še poslikali obraze in se spremenili 
v princeske, metulje, mačke, duhove, buče, 
kravice in levčke. Tako smo se pripravili za 
pustno rajanje.

Andreja Štancer

Med počitnicami je v Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice vedno 
pestro.

organizatorji proslave 
domiselno in pomen
ljivo poimenovali poza
bljene polovice, so bile 
nagovorjene in ganjene 
že ob samem prihodu 
na proslavo, saj je prav 
vsaka prejela šopek, 
narejen iz domačih 
cvetlic. Člani Društva 
vinogradnikov so vse 
pogostili z izbranimi 
in odličnimi trojiškimi 
vini ter piškoti. 

Med počitnicami je v Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice vedno 

omladina. S starimi smu
čmi in okrašeni z lesenimi 
medaljami so se v tovor
njaku pripeljali Olimpij
ci iz Radehove. Mogoče 
bomo dobili celo kopališče 
na Poleni, kdo ve, kopali
šče in kopalce je na šaljiv 
način prikazala skupina 

omladina. S starimi smuomladina. S starimi smu

maškar iz OŠ Lenart. Povorka se je zaključila 

87. občni zbor gasilskega društva Benedikt

Milka in Leopold Zimič postala ča-
stna člana, dolgoletni društveni 
predsednik Jože Maurič pa častni 

predsednik.
V teh prvih treh mesecih leta so se tudi letos 

vrstili najrazličnejši društveni občni zbori. Na 
svojih rednih letnih občnih so se tako sesta-
li tudi v vseh desetih prostovoljnih gasilskih 
društvih na območju Gasilske zveze Lenart. 
Torej tudi v PGD Benedikt, kjer je že 
tradicionalen datum njihovega obč-
nega zbora konec tedna pred osmim 
marcem, dnevom žena. 

Spodbudno je bilo prisluhniti izčr-
pnim poročilom prizadevnih društve-
nih funkcionarjev, iz katerih se je vide-
lo, da se je dosledno in pridno delalo 
na vseh področjih njihovega društve-
nega gasilskega delovanja. Delo dru-
štva so pohvalili tudi gostje na čelu z 
županom Milanom Gumzarjem. 

Poleg nalog občnega zbora so na 
njem opravili nadomestne volitve. 
Dolgoletnega predsednika Jožeta Ma-
uriča je na njegovem mestu zamenjal 
Janko Senekovič. 

Uradni del 87. občnega zbora so 

sklenili s podelitvijo priznanj, napredovanj 
in zahval. Milki in Leopoldu Zimič so pode-
lili listino častnega člana. Jožetu Mauriču, ki 
je bil na čelu društva dolgih 25 let, pa listino 
častnega predsednika. Na zboru so se Mauri-
ču za sodelovanje z lepim spominskim dari-
lom zahvalili tudi gasilci prijateljskega PGD 
Kamniška Bistrica.

Tekst in foto: Franc Bratkovič

Ljudska pesem za dan žena
Društvo upokojencev Lenart in Pevke 

ljudskih pesmi DU Lenart sta v ne-
deljo, 9. marca, v dvorani Kulturnega 

doma v Lenartu pripravila koncert z naslo-
vom »S pesmijo in glasbo ob dnevu žena«. Na 
koncertu, s katerim so počastili dan žena, se 
je predstavilo 10 pevskih skupin ljudskih pe-

smi in glasbeni ansambel »Splet« iz Benedik-
ta. Obiskovalce in nastopajoče je pozdravila 
voditeljica Pevk ljudskih pesmi DU Lenart 
Milka Cartl, med koncertom pa je spregovo-
ril predsednik DU Lenart Štefan Vereš, ki je 
vsem ženskam čestital ob njihovem prazniku. 
Med drugim je dejal: »Naša prireditev je bolj 
skromna. Ne bomo delili velikih pojedin in 
pripravljali velikih zabav. Podarili vam bomo 

le lepo ljudsko petje pevcev ljudskih pesmi, 
za katere se bomo zahvalili z aplavzom. Vsem 
nastopajočim ženskam in obiskovalkam pa 
čestitam ob prazniku.« 

Prireditvi so sledili tudi gostje, med njimi 
častni občan občine Lenart Alojz Peserl, ki je 
kot priznani glasbenik z zanimanjem spremljal 

petje nastopajočih skupin. 
Sicer je bila dvorana polno 
zasedena, k čemur so pri-
pomogli tudi člani nastopa-
jočih skupin. Prireditev sta 
na zabavni način povezovala 
Milan Černel in Marija Ko-
cuvan iz KUD Vitomarci. 
Naj za spodbudo naštejemo 
nastopajoče skupine: Pevke 
ljudskih pesmi DU Lenart, 
gostiteljice koncerta, Ljudski 
pevci KD »Vrelec« Benedikt, 
Mešana pevska skupina DU 
Sv. Trojica, Pevci »Trnovča-
ni« DU Trnovska vas, Pevci 
ljudskih pesmi KTD Selce, 
Skupina »Samotarji« DU 
Hoče, Pevke Društva go-
spodinj Vitomarci, Ljudske 

pevke »Žanjice« s pevcem PD Cirkovci, An-
sambel »Splet« Benedikt, Pevci ljudskih pesmi 
»Prešmentani faloti« KPD Stoperce, Mešani 
pevski zbor MDI Lenart in Mešani pevski zbor 
iz Benedikta, ki ga je vodil pevovodja Vlado 
Maguša. Koncert, na katerem je vsaka skupi-
na zapela po dve pesmi, je bil nadvse prisrčen. 
Ljudsko petje pa je božalo sleherno uho.

Ludvik Kramberger

petje nastopajočih skupin. 
Sicer je bila dvorana polno 
zasedena, k čemur so pri
pomogli tudi člani nastopa
jočih skupin. Prireditev sta 
na zabavni način povezovala 
Milan Černel in Marija Ko
cuvan iz KUD Vitomarci. 
Naj za spodbudo naštejemo 
nastopajoče skupine: Pevke 
ljudskih pesmi DU Lenart, 
gostiteljice koncerta, Ljudski 
pevci KD »Vrelec« Benedikt, 
Mešana pevska skupina DU 
Sv. Trojica, Pevci »Trnovča
ni« DU Trnovska vas, Pevci 
ljudskih pesmi KTD Selce, 
Skupina »Samotarji« DU Pevke ljudskih pesmi DU Lenart in pevke Društva gospodinj Vitomarci
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Dopisnikom in sodelavcem  
Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo ne-
napovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim 
naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izi-
dom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno do-
polnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena 
odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor 
fotografij opravi uredništvo. Prispevkov z elemenenti sovražnega govora in ne-
podpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 25. aprila 2014!  
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo veliko 
število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se pri pisanju 
držite zapisanih napotkov.
 Uredništvo
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Jurovski gasilci opravili 80. občni zbor
Vsoboto, 23. februarja 2014, so se v 

Avli Fredija Neuvirta zbrali članice in 
člani Prostovoljnega gasilskega dru-

štva sv. Jurij v Slovenskih goricah na že 80. re-
dnem občnem zboru. Vabilu so se odzvali žu-
pan Peter Škrlec, učiteljica mentorica »Mladi 
gasilec« na OŠ J. Hudalesa Martina Škrlec in 
ostali predstavniki društev. Prav tako so se 
občnega zbora udeležili delegati iz PGD Ga-
silske zveze Lenart, med njimi poveljnik GZ 
Lenart Leopold Omerzu.

Iz poročil je bilo razbrati, da je bilo leto 
2013 za jurovske gasilce na področju ope-
rative kakor tudi preventive zelo pestro. So-
delovali so pri kar nekaj požarih v sosednjih 
krajih in tudi pri drugih nesrečah. Doma pa 
so gasili tri požare, ki so bili podtaknjeni, 
vendar je bil naposled požigalec odkrit. S tem 
smo si občani oddahnili.

Jurovski gasilci so si tokrat zadali pester 
program dela za leto 2014: poskrbeti za iz-
obraževanje članstva, predvsem mlajših čla-
nov. Pomemben poudarek in spodbudo pri 
izobraževanju pa dajejo mladim članicam in 
članom Mladi gasilec na OŠ Jožeta Hudale-
sa Jurovski Dol. S tovrstnim sodelovanjem 
so Jurovski gasilci pridobili veliko mladih, 
nekateri od teh so že uspešno opravili izpit 
»Gasilec«. Nekateri pa že razmišljajo o napre-

dovanju za nižjega gasilskega častnika.
Jurovski gasilci bodo letos obeležili 80-le-

tnico obstoja društva. Predvideva se, da bi to 
slavno obeležje pripravili v mesecu septem-
bru. Ob visokem jubileju bodo izdali krono-
loški almanah, v katerem bo predstavljeno 
delovanje PGD Sv. Jurij v Slovenskih goricah 
od daljnega leta 1934 vse do danes.

Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

Jurovski gasilci opravili 80. občni zbor

Jurovske gospodinje na občnem zboru
Sedmega februarja so se zbrali članice s 

svojimi partnerji in vabljeni gosti v pro-
storih Okrepčevalnice pri Ančki v Zg. 

Partinju na rednem letnem občnem zboru. V 
pozdravnem nagovoru je navzoče pozdravil 
župan Peter Škrlec ter zaželel plodno delo v 
letu 2014, ki pa naj bo tudi v tem letu kulina-
rično povezano z osta-
limi društvi v kraju.

Iz letnega poročila o 
opravljenem delu v letu 
2013, ki ga je podala 
predsednica Društva 
kmečkih gospodinj Sv. 
Jurij v Slov. goricah 
Miranda Komperšak, 
je bilo razbrati, da je bil 
zastavljen program dela 
v celoti realiziran, še 
nekaj pa so mu dodale. 
V marcu je bil uspešno 
izveden kuharski tečaj 
pri družini Jožice in 
Branka Senekovič. V 
aprilu so članice DKG 
sodelovale s svojimi 
kulinaričnimi dobrotami na 7. občinskem 
prazniku. V maju so se ob prazniku dela od-
pravile na pohod na Zavrh v sodelovanju s 
PGD in Čebelarskim društvom Sv. Jurij. V ju-
niju je potekalo Druženje hrane in vina v Ja-
kobskem Dolu, v juliju pa so se članice Olga, 
Darinka, Metka in Irena udeležile kuhanja 
kisle župe v Jakobskem Dolu. Avgust so čla-
nice vzele za svojega in se podale na morje v 
Izolo. V septembru so na povabilo DKŽ Sveta 
Ana obiskale kmetijo Urbanič, to srečanje se 
je odvijalo v nepozabnem vzdušju. V oktobru 

so na vabilo g. Methansa sodelovale pri pri-
pravah kulinaričnih dobrot, ki se danes sko-
raj več ne kuhajo. V tem mesecu so jurovske 
gospodinje s sodelovanjem z RTV Slovenija 
posnele zanimivo oddajo s prikazom pobira-
nja in mletja jabolk na Vuzmovi domačiji na 
Vardi. V septembru so sodelovale na več pri-

reditvah: martinovanju na trgu v Jurovskem 
Dolu, ob 10. obletnici Jurovskega okteta in 
na dobrodelnem koncertu Karitas Sv. Jurij. V 
decembru 2013 pa še na tradicionalni prire-
ditvi Družina poje ter na zaključku vseh DKŽ 
v UE Lenart, ki se je odvijalo v Voličini, in 
še pri postavitvi jaslic v župnijski cerkvi Sv. 
Jurija v slov. goricah.

Ob koncu uradnega dela so članice DKG 
Sv. Jurij tudi za leto 2014 sprejele kar se da 
pester program dela.

Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

Redni letni občni zbor TD Sv. Trojica 
V soboto, 1. 3. 2014, je Turistično dru-

štvo Sveta Trojica opravilo redni obč-
ni zbor v 45. letu starosti. Udeležba 

članov je bila zelo dobra, enako množično 
so bili prisotni gosti. S svojo prisotnostjo sta 
zbor počastila župan Darko Fras in podžu-
pan Peter Leopold, ki je tudi predsednik vi-
nogradniškega društva. Vodenje zbora je bilo 
zaupano trem članicam društva: Veri Vračko, 
Darji Šuta in Kristini Postružnik. Predsednik 
TD Marjan Klobasa je v poročilu dejal: »Kot 
vsako leto je bilo tudi leto 2013 za naše dru-
štvo zaznamovano z mnogimi aktivnostmi, 
tako da je lahko prav vsak član našel svoje 
sposobnosti v mozaiku raznih dejavnosti, ki 
vse po vrsti naš kraj krepijo, mu dajejo pečat 
prepoznavnosti in zanimivosti, to pa posle-
dično privablja v naš kraj obiskovalce – turi-

ste, kar pa je tudi ena ključnih dejavnosti na-
šega društva. Ni pa dejavnost samo to, ampak 
trudimo se naš kraj olepšati in tkati dobre 
odnose med našimi občani, kajti tudi to nam 
in našim gostom zagotavlja dobro počutje pri 
nas. Izvedli smo večino zastavljenih ciljev, ki 
smo si jih zastavili na lanskem občnem zbo-
ru in na kasnejših sejah upravnega odbora.« 
Med številnimi aktivnostmi izpostavimo le 
aktivnosti v zvezi z obnovo Poličeve kapele in 
zaključno slovesnost, ki je s pomočjo števil-
nih občanov res lepo uspela.

Ob predstavitvi programa dela za leto 2014 
je predsednik dejal: »Plan imamo pester, am-
pak vem, da smo močno in složno društvo, ki 
bo to zmoglo.«

Župan Darko Fras pa je povedal, da je Turi-
stično društvo v minulem letu močno izstopalo 

z uspehi svojega delovanja, 
kar je res dober prispevek 
za promocijo kraja. 

V minulem letu je TD od 
Štajerske turistične zveze 
dobilo tudi posebno pri-
znanje, zlati grb. Srebrni 
grb pa so dobili: Franc Go-
ričan, Venčeslav Štefanec, 
Jože Ploj in Marjan Kloba-
sa. Zelo pohvalno pa je, da 
se v izvajanje aktivnosti TD 
vključujejo člani iz mlajših 
generacij.

Foto in besedilo: Slavko 
Štefanec

Občni zbor trojiških vinogradnikov

Številni člani in članice Društva vinogra-
dnikov Sveta Trojica smo se zbrali v če-
trtek, 7. marca 2014, na rednem letnem 

občnem zboru. Potekal je v lepem ambientu 
gostišča Hiše kulinarike v Gočovi. Občne-
ga zbora se je udeležilo 68 članov in številni 
gostje. Med njimi župan Darko Fras, vinska 
kraljica Cerkvenjaka Polona Čeh, ravnatelj 
osnovne šole Darko Škerget, predsednik Dru-
štva vinogradnikov Cerkvenjak Ivan Janez 
Pučko in dva predstavnika iz Društva vino-
gradnikov Benedikt ter številni predstavnik 
domačih društev. 

V zadnjem obdobju v društvu namenjamo 
največ pozornosti izobraževanju članov, tako 
na področju konkretnega dela v vinogradu 
kot tudi kasnejši negi vina 
v kleti. 

Ob deseti obletnici de-
lovanja društva smo izdali 
brošuro, v kateri smo zbrali 
pomembne dogodke o ra-
zvoju. Prvič smo predstavili 
našega rojaka, znanega tr-
sničarja Franca Kurija, roje-
nega v Spodnjih Verjanah. 
Obeleženi so mejniki v delu 
in razvoju našega društva.

Tudi v lanskem letu smo 
opravili usposabljanje o 
negi mladega vina in preda-
vanje o rezi sadnega drevja. 
Rez smo organizirali prvič 
v zgodovini našega društva. 
Predavanja in praktične rezi se je udeležilo 60 
udeležencev, ki so ga spremljali z velikim za-
nimanjem. V aprilu smo opravili ocenjevanje 
vin, prejeli smo 28 vzorcev. Na kvaliteto smo 
izredno ponosni, saj so ocenjeni vzorci dose-
gli magično povprečno oceno 18,10 točke, kar 
pomeni mejnik zlatih medalj. Po društvenem 
ocenjevanju smo izbrali protokolarna vina, 
ki jih ponujamo v Razstavno protokolarnem 
centru svetega Martina. Protokolarna vina pa 
naša društva predstavljajo na srečanjih širom 
po Sloveniji. Vina smo prijavili na ocenjevanje 
v Društvu VTC 13 in prejeli nadpovprečne 
ocene. Z našimi vini smo se predstavili tudi na 
Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni. 

Veliko skrb posvečamo potomki najstarejše 
trte z Lenta in samostanskim brajdam. Aktiv-
nosti vodimo skupaj z občino. V lepem spomi-
nu nam je ostala strokovna ekskurzija v Len-
davo, kjer smo se seznanili s primerom dobre 

prakse trženja vin in pridelave grozdja. Tudi v 
poletnih mesecih nismo počivali, saj smo 27. 
7. 2013 pripravili že tradicionalno »Postavitev 
klopotca«. Tokrat smo se družili s krajani Por-
čiča, konkretno pri družini Alojza Novaka, in 
obiskovalci od blizu in daleč, bilo je okrog 150 
obiskovalcev. Dne 9. 11. smo izvedli martino-
vanje. Šaljivi del v obliki sodniške sodbe, brez 
škofa, so izvedli člani Turističnega društva 
Sveta Trojica. Za izvedbo smo prejeli pozitiv-
ne ocene obiskovalcev in predstavnikov cer-
kve. Uradni blagoslov mošta je izvedel pater 
Bernard s pomočjo patra Jureta. Tako smelo 
zastavljenega programa ne bi mogli izvesti, če 
se ne bi redno prijavljali na razpise, ki jih raz-
pisuje domača občina. 

Za pomemben prispevek krepitvi in prepo-
znavnosti društva je bronasto priznanje prejel 
Alojz Knuplež. S svojim osebnim angažira-
njem je pripomogel k prepoznavnosti društva 
ter nas na prireditvah razveselil z ubranim 
petjem. Srebrno priznanje je prejela Irena Fe-
konja za izjemen prispevek krepitvi društva  
in za pomoč pri promociji. Zahvalo društva 
smo podelili družini Alojza Novaka iz Por-
čiča, ki se je izredno izkazala pri postavitvi 
klopotca, skoraj v celoti financirala izvedbo in 
pogostila kar 150 obiskovalcev. Zahvalo dru-
štva je prejelo tudi Turistično-vinogradniško 
društvo Benedikt.

Soglasno smo sprejeli dopolnitev pravil 
društva, ki omogočajo občasno trženje vin na 
stojnicah, tržnih dnevih in v Razstavno proto-
kolarnem centru svetega Martina.

Peter Leopold, predsednik
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Mariborčani, živeči v Lenartu
Delovno srečanje društva v ustana-

vljanju Mariborčani, ki je bilo 15. 2. 
2014 ob 15. uri v Centru Slovenskih 
goric v Lenartu, je v osnovi uspelo. Smo 
pa na osnovi telefonskih klicev ugotovi-
li, da je bil izveden na neprimeren dan 
(sobota) in sklenili, da se dobimo med 
tednom. Novo srečanje bo v sredo,  
2. 4. 2014, ob 18. uri v prostorih Go-
stilne 29. november v Lenartu.

Kontakt: Franc Belšak, 041 674 234

Rez trt v Lenartu in v Zavrhu
V soboto, 15. marca 2014, popoldne ob 

15-ih so člani Društva vinogradnikov 
Lenart opravili rez trte na krožišču pri 

bencinskem servisu Petrol v Lenartu. Kasneje 
so opravili tudi rez potomke najstarejše trte pri 
Maistrovem razglednem 
stoplu v Zavrhu. 

Rez trt pri Ovtarju je 
ob prisotnosti mnogih 
članov, ki jim je name-
nil tudi precej koristnih 
nasvetov, vodil Franc 
Kovačič, skrbnik trt v 
krožišču. Člani društva 
vinogradnikov so se ob 
16-ih pridružili Turi-
stičnemu društvu Ru-
dolf Maister Vojanov v 
Zavrhu, kjer so sode-
lovali pri rezi potomke 
stare trte. Ta je potekala 
pod vodstvom viničar-
ja. Jožeta Rojsa. Ob rezi 
je bilo mogoče dobiti 
tudi ključ potomke sta-
re trte. To priložnost so 
izkoristili tudi za izroči-
tev simboličnega darila 
– cepiča potomke stare 
trte z Lenta Romanu 
Kranvoglu, s katerim 
odlično sodelujejo v 
sklopu prireditev v Za-
vrhu. Prejemnik je ce-
pič že posadil v svojem 
vinogradu

Rez je tako v Lenartu 
kot Zavrhu ob doma-
čih dobrotah in odlični 
kapljici v sproščenem 

vzdušju potekala v organizaciji Društva vi-
nogradnikov Lenart v sodelovanju z občino 
Lenart in s Turističnim društvom Rudolf Ma-
ister Vojanov Zavrh.

E. P.

Večer smeha na Sv. Ani
Kulturno društvo Sveta Ana je z dram-

sko sekcijo znova naponilo dvorano 
Kulturnega doma. Z zelo izvirnim 

naslovom so ta večer tudi z uprizoritvami, ki 
so sprožale salve smeha, zares upravičili lju-
biteljski igralci domačega kulturnega društva 
ter gostujoči igralci iz KUD Selce. Med po-
sameznimi prizori pa so sodelujočo publiko 
glasbeno ogrevali Davorin, Žan in Simon. Iz-

redno dobro razpoloženo občinstvo je doma-
la kar čakalo na morebitne dovtipe o lovskih 
pripetljajih, medosebnih odnosih v vaškem 
okolju, medsosedskih odnosih, meddružin-
skih peripetijah različnih generacij, kar je 
številnim akterjem na odrskih deskah odlič-
no uspelo. Zbrane je pozdravil predstavnik 
KD Sveta Ana, odličnega večera smeha pa 
so se udeležili še župan in podžupan domače 

občine, domači župnik Anton 
Fras, laiški diakon in kulturnik 
Janez Kurnik. Ob koncu dve in 
polurnega smejanja in krohota-
nja je med obiskovalci zaživela 
pobuda, da bi tak večer postal 
pri Sv. Ani stalnica. Da pa se to 
utegne ponoviti, je pokazalo že 
druženje po končanem večeru 
pred kulturnim domom, saj so 
kmečke žene in dekleta Sv. Ane 
pripravile pogostitev za vse 
obiskovalce z odlično vinsko 
kapljico domačih vinarjev ter 
krofi in flancati.

Suzana R. Breznik

občine, domači župnik Anton 
Fras, laiški diakon in kulturnik 
Janez Kurnik. Ob koncu dve in 
polurnega smejanja in krohota
nja je med obiskovalci zaživela 
pobuda, da bi tak večer postal 
pri Sv. Ani stalnica. Da pa se to 
utegne ponoviti, je pokazalo že 
druženje po končanem večeru 
pred kulturnim domom, saj so 
kmečke žene in dekleta Sv. Ane 
pripravile pogostitev za vse 
obiskovalce z odlično vinsko 
kapljico domačih vinarjev ter 
krofi in flancati.

Blagoslov križevega pota in stolpne ure
V župniji Sv. 

Benedikt se 
po temeljitih 

obnovah notranjosti 
župnijske cerkve spet 
veselimo novih uspe-
hov. Na prvo postno 
nedeljo, 9. 3. 2014, ob 
10. uri je vodil mašno 
bogoslužje upokojeni 
mariborski nadškof dr. 
Franc Kramberger ob 
somaševanju domačega 
župnika Marijana Role 
in upokojenega duhov-
nika Ivana Zanjkoviča 
ter asistenci diakona 

Janeza Kurnika. V pridigi je nadškof navzoče 
nagovoril o pomenu pa tudi o izvoru Križe-
vega pota v obliki 14 postaj. Pomemben je 
naš čas kot posebna dimenzija, ki je božji dar, 
saj ga ne moremo ustaviti, kar so in še za spo-
ročilo časa ponazarjajo s svojimi udarci po 
zvonovih tudi ure v cerkvenih zvonikih. Ta 
nagovor je namreč pomenil povzetek dejav-
nosti, ko je župnija deležna novih izboljšav. 
Povsem obnovljen in v cerkvi nameščen je 
Križev pot v nad 130 let starih 14 slikah. Več 
kot sto let stara stolpna ura se je ustavila pred 
40 leti. Strokovnjak je posodobil pogonski 
mehanizem in jo priključil na računalniški 

sistem. Tako spet lahko na zvoniku vidimo 
in iz njega slišimo točen čas. Po nagovoru je 
nadškof blagoslovil obnovljen Križev pot in 
stolpno uro. 

Za svečano farno praznično vzdušje je 
spet poskrbel združeni župnijski MePZ Sv. 
Benedikt. Na koncu sv. maše se je Nina Leh-
ner v imenu vseh faranov zahvalila nadškofu 
za njegovo dovršeno vodenje slovesnosti in 
župniku za izredni čut za sakralno kulturno 
dediščino ter skrb za lepoto in domačnost 
našega farnega svetišča.

Janez Šijanec, foto: Igor Barton

Občni zbor Društva za razvoj KTV 
sistema Lenart

Vsi naročniki, ki sprejemajo TV signal od družbe Telemach, d. d., in so priklopljeni na 
kabelski sistem v mestu Lenart, vabljeni na redni letni občni zbor, ki bo v petek, 11. 4. 
2014, ob 18. uri v prostorih Gasilskega doma Lenart.

Sprejeli bomo poročila o opravljenem delu, potrdili zaključni račun za 2013, sprejeli pro-
gram dela in finančni načrt za 2014. Prejeli bomo informacije o delu KRS lenart, d. o. o., in 
se seznanili z njenim delovnim programom.

Predsednik upravnega odbora društva Edi Golob

VABLJENI NA SEJEM MEGRA OD 3. DO 6. APRILA 2014
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Sejemski sklop gradbeništva MEGRA bo 
poudaril nizkoenergijsko in leseno gra-
dnjo, stavbno pohištvo, talne obloge, 

ograje, materiale, opremo in storitve za gra-
dnjo in obnovo, novo in obnovljeno gradbeno, 
gozdarsko in kmetijsko mehanizacijo, kritine, 
fasadne sisteme in izolacije. Novost bo razsta-
va Čar lesa. Predstavljeno bo srednješolsko 
in fakultetno izobraževanje s tekmovanjem 
osnovnošolcev v graditeljskih spretnostih, 
tekmovanjem dijakov v polaganju keramičnih 
ploščic ter kvizom s praktičnimi nagradami. 
Dogajanje bodo podčrtali strokovni posveti, 
predavanje Zelene tehnologije za mesta pri-
hodnosti, podelitev Znakov kakovosti v gra-
diteljstvu 2014 in predstavitev nagrajencev.

Področje energetike ENGRA bo ponuja-
lo najsodobnejše toplotne črpalke, peči na 
biomaso ter znanja, izdelke in storitve za 
učinkovito rabo energije s čim večjim dele-
žem obnovljivih virov. V obliki posveta in z 
demonstracijo bo prikazana Integrirana pro-
izvodnja trdnega goriva in bioplina iz bioma-
se – travinj.

Komunalno področje KOGRA bo izposta-
vilo čistilne naprave, zbiralnike za vodo in 
urejanje okolice. Pospremili ga bodo posveti 
o trajnostnih pristopih in inovativnih reši-
tvah na področju komunale, o razvoju soci-
alnega podjetništva ter predavanja o pomenu 
pravilnega vzdrževanja kurilnih in dimnikar-
skih naprav.

V okviru Pomurskega obrtno-podjetniške-
ga sejma POS bodo obrtniške sekcije v grad-
beništvu ter člani obrtnih zbornic Pomurja 
na Obrtniški ulici prikazovali svoje izdelke 
in spretnosti. Predstavljeni bodo poklici, za 
katere se bodo lahko odločali osnovnošolci v 
sklopu projekta Right Profession - Pravi po-
klic za razvoj. Potekalo bo 14. državno tek-
movanje krovcev in kleparjev ter strokovno 
poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov. 

Obiskovalci bodo lahko pridobili številne 
praktične in strokovne nasvete na brezplač-
nih energetskih, gradbenih in investicijskih 
svetovanjih Gradbenega inštituta ZRMK, 
ENSVET in Eko sklada.

IZ GOSPODARSTVA

Vabljeni na pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in 
obrti ter prvi sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega 
sloga – GREEN v Gornjo Radgono od 3. do 6. aprila!

Pomladni sejem gradbeništva, energetike, 
komunale in obrti

Sejem trajnostnih tehnologij in zelenega  
življenjskega sloga GREEN

Sejem KOS 2014 v Lenartu
Vse se odvija po načrtih
Trud pri organizaciji Kmetijsko-obrtniške-

ga sejma KOS Lenart  se obrestuje, saj vsi, ki 
so sodelovali v organizaciji v prejšnjih letih, 
potrjujejo sodelovanje tudi letos.

Prijave so v polnem teku. Vsi si, seveda, že-
limo čim več razstavljalcev.

Posebej je naša želja pokazati, kaj zmoremo 
ponuditi na področju dopolnilnih dejavno-
stih na kmetijah. Upamo, da bo nam v sode-
lovanju s LAS Ovtar, Kmetijsko-pospeševal-
no službo in ostalimi akterji uspelo privabiti 
čim več sodelujočih v tej dejavnosti.

Radio Slovenske Gorice je naš trdni sode-
lavec in prepričani smo, da bo petkova pri-
reditev Preko zelenih gričev v njihovi režiji  

maksimalno uspela.
Za simpatično otvoritev, ki so jo pripravi-

li  na Osnovni šoli Lenart lani, je dogovorjeno 
tudi letos.

Tudi vinogradniki so v svojih načrtih de-
lovanja predvideli sodelovanje na sejmu KOS 
2014.

V naslednji številki Ovtarjevih novic pa 
vam obljubljamo kompleten program doga-
janja od 30. maja do 1. junija, ko se bo sejem 
odvijal.

Se vidimo na sejmu!
Franc Lovrenčič

 Gradimo z naravo!

Zelena za prihodnost!GREEN

3. - 6. 4. 2014, Gornja Radgona

POMLADNI SEJEM
mednarodni sejem
gradbeništva, energetike, komunale in obrti

GREEN
mednarodni sejem trajnostnih tehnologij 

Vstopnice lahko kupite tudi na prodajnih mestih Eventima.

www.pomurski-sejem.si

Zagotovite si cenejšo sejemsko vstopnico z zbiranjem odpadnega papirja v projektu 
Ekologi brez meja!

GREEN bo izobraževal, svetoval ter po-
vezal znanost, inovativnost, proizvodnjo, 
potrošnjo in okolje v sožitje zelene prihodno-
sti. Prikazal bo trajnostne inovacije za varo-
vanje okolja (separatorji …), gradbeništvo 
(zdravilne apnene barve, nano zaščita stavb, 
izsuševanje z elektroosmozo …), energetiko 
(kogeneracija, fotovoltaika, vakumsko zrcal-

ni kolektor, grelni paneli …), gojenje rastlin 
(vertikalni rastni sistem, akvaponika, litera-
tura, pripomočki in avtohtona semena za bio 
vrtnarjenje in permakulturo...). Ponujal bo 
zelene naprave za dom (stiskanje in ločevanje 
odpadkov, hišni kompostniki …), električne 
avtomobile, rokodelske unikate, izdelke pra-
vične trgovine in opremo za gibalno ovirane. 

Predstavil bo raziskave lesa kot trajnostnega 
materiala, razvoj industrijskih kvasovk za 
proizvodnjo bio-produktov, nove informa-
cijske tehnologije, embalažo iz bioplastike … 
Okoljevarstveno izobraževanje, Ekošole in 
projekt Veliki nemarni škornji bodo prikaza-
li primere dobrih praks. Ogledati si bo moč 
fino 3D tiskanje in gmoto 1 tone CO2, razsta-
vi USE REUSE - centrov ponovne uporabe v 
Sloveniji ter ReBirth - recikliranja gradbenih 
odpadkov. 

Na sporedu bodo tehtni strokovni posveti 
in srečanja z zeleno noto. Okoljski posvet Ze-
lena Slovenija, učinkovita z viri ter lesni po-
svet Gradimo z naravo organizira Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje RS. Vabijo tudi posve-
ti o dostopnosti grajenega okolja za funkci-
onalno ovirane osebe, o priložnostih zelenih 
delovnih mest, pravični trgovini s skodelico 
pravične kave, socialni franšizi, akvaponiki, 
etičnem oglaševanju in družbi, okrogla miza 
- Od železne zavese do zelene vezi – European 
Greenbelt in okrogla miza Društva krajinskih 

arhitektov Slovenije. B2B sestanki bodo dru-
žili podjetja s strokovnjaki Instituta »Jožef 
Stefan«, finančnimi operatorji, družbami tve-
ganega kapitala ter bankami. 

Zveza ekoloških gibanj Slovenije pripra-
vlja brezplačna svetovanja s področja varstva 
okolja.

Na sejem bo pripeljal Eko reli. 
Prodajni dogodek Vitafit bo ponujal traj-

nostne izdelke za osebno nego in dom ter bio 
prehrano.

Na Zelenem odru bo potekal pravi festival 
ekološkega osveščanja, strokovnih predavanj 
in praktičnih predstavitev za zelen življenjski 
slog. 

Zagotovite si cenejšo sejemsko vstopnico 
z zbiranjem odpadnega papirja v projektu 
Ekologi brez meja! Predprodaja vstopnic – 
Eventim.

Svež program zelenega dogajanja:  
www.pomurksi-sejem.si
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60. občni zbor Lovske družine Dobrava
Ob visokem jubileju so dobravški lovci izdali foto monografijo in  
priložnostno nalepko 

Lovska družina razpolaga s tipičnim 
nižinskim loviščem v osrednjih Slo-
venskih goricah v skupni izmeri 3.423 

ha. Od tega je lovnih površin 3.198 ha in se 
še vedno zmanjšujejo, saj se veliko površin 
ograjuje, nekaj pa iz leta v leto spreminja v 
zazidljiva zemljišča. LD Dobrava šteje 39 čla-
nov, od tega so 4 lovski pripravniki, 1 lovski 
mojster, 4 lovski čuvaji, 7 preglednikov divja-
di in 6 strelskih sodnikov. Na jubilejnem 60. 
občnem zboru so pregledali delo v minulem 
letu, ocenili delovne rezultate in sprejeli letni 
delovni načrt in program društvene dejavno-
sti. Ta bo v znamenju praznovanja 60-letnice, 
ki ga bodo pripravili v okviru praznika občine 
Sveta Trojica 14. junija letos. Občnega zbora 
so se poleg domačih lovcev udeležili trojiški 
župan Darko Fras (sicer tudi sam lovec), za-
stopnik Lovske zveze Maribor Franc Krivec 
in predstavnika pobratene LD Vurmat z Duha 
na Ostrem vrhu Jože Maček in Alojz Žunko. 
Zborovanje je potekalo v konstruktivnem, de-
lovnem in hkrati prazničnem vzdušju.

LD Dobrava je bila ustanovljena leta 1954. 
Ustanovno listino so podpisali Stanko Pavlas, 
Ernest Mlinarič, Anton Ornik, Janez Škro-
bar, Jožef Vogrin, Konrad Lovrec, Franc Rojs, 
Valentin Vogrinec in Vladimir Lorber. Ker je 
bilo za ustanovitev potrebnih 10 članov, sta se 
novi LD pridružila še Ivan Klobučar in Alojz 
Ličen. Ob ustanovitvi se je nova družina 
imenovala LD Cerkvenjak in je imela sedež 
v Cerkvenjaku. Delovanje nove LD je potr-
dilo Tajništvo za notranje zadeve Maribor z 
odločbo z dne 1. 12. 1954. Prvi starešina LD 
Cerkvenjak je bil Stanko Pavlas iz Cerkve-
njaka, tajniška opravila pa je prevzel Ernest 
Mlinarič iz Svete Trojice. Kasneje je bil dolga 
leta tajnik družine Ivan Klobučar. Lovci so si 
prvo lovsko kočo uredili v Brengovi. Že leta 
1963 so sklenili kupiti oz. pridobiti zemljišče 
v Dobravi, kar so pod vodstvom starešine 
Zdenka Neuvirta tudi storili. Tam so v sta-

rejši hiši uredili lovski dom. Leta 1968 se je 
družina preimenovala v LD Dobrava s sede-
žem v Gradišču v Slovenskih goricah (zdaj 
Sveta Trojica). 

Požrtvovalni člani zelene bratovščine so 
leta 1972 sredi Dobrave začeli graditi nov lo-
vski dom in ga svečano odprli 1. septembra 
1974. Ob domu je bilo zgrajeno tudi strelišče 
za glinaste golobe in kasneje še gospodarski 
objekt, v katerem je danes tudi zbiralnica za 
uplenjeno divjad s sanitarijami in funkci-
onalnimi prostori. Družina je bila izjemno 
dejavna na strelskem področju, zelo zgodaj 
je začela razvijati lovni turizem in skrbeti za 
izboljševanje številčnosti male divjadi, pred-
vsem fazanov. Zgradili so nekaj obor za vzre-
jo kebčkov, ki pa niso dale najboljših rezulta-
tov, zato se zdaj odločajo za vlaganje odraslih 
fazanov, predvsem kur. V lovišču so zgledno 
urejene lovske naprave, solnice, krmišča za 
malo divjad in visoke preže. Mala divjad je 
v zadnjih letih močno upadla, tako da tudi 
lovno ni več zanimiva. Gospodarsko po-
membna vrsta divjadi je srnjad, katere odstrel 
znaša letno 125 živali obeh spolov po ustre-
zni starostni in spolni strukturi. Sodelovanje 
z lastniki zemljišč je dobro, škode po divjadi 
niso kritične, veliko je preventivnih ukrepov, 
da do njih sploh ne bi prihajalo. LD Dobrava 
je vključena v lenarški lovsko-gojitveni bazen 
(LGB) in v območno Lovsko zvezo Maribor 
ter je članica Lovske zveze Slovenije

Marjan Toš

Slovenskogoriški kmetje v Italiji
Člani Govedorej-

skega društva 
Slovenske gori-

ce in Strojnega krožka 
Klas iz Lenarta so v so-
delovanju s Kmetijsko 
svetovalno službo Le-
nart v minuli zimski se-
zoni, ko je na kmetijah 
nekaj več časa za stro-
kovno izobraževanje in 
oglede, organizirali kar 
dve strokovni ekskur-
ziji. V decembru so se 
odpravili na obisk in 
ogled tovarne kmetij-
skih strojev Matermac 
v severnoitalijanskem 
mestecu San Vito al Ta-
gliamento, ki je pribli-
žno 80 km oddaljeno od Trsta. Voden ogled 
tovarne, v kateri izdelujejo predvsem različne 
sejalnice, pa tudi druge traktorske priključke, 
je bil nadvse zanimiv. V popoldanskih urah 

so si udeleženci ekskurzije ogledali še nekoč 
habsburški obmorski dvorec Miramare v bli-
žini Trsta. V februarju pa so se kmetje odpra-
vili še na enega največjih evropskih kmetij-
skih sejmov v Verono. Videti je bilo moč vse, 

kar danes premore so-
dobno kmetijstvo, tako 
na področju kmetijske 
tehnike, poljedelstva, 
sadjarstva, vinogradni-
štva ter živinoreje. 

Poleg strokovnih pre-
davanj v okviru kmetij-
ske svetovalne službe 
so se govedorejci v tej 
zimi izobraževali še v 
delovni skupini – krož-
ku pridelovalcev mleka 
ter opravili praktični 
prikaz oskrbe parkljev 
pri govedu na kmetiji 
Brancelj v Zg. Ščavnici. 

F. O.

Študentski klub Slovenskih goric in 
aktivnosti v marcu 2014
Konec februarja in v samem začetku 

marca smo izkoristili zadnje zimsko 
vreme in se kot že prejšnja leta odpra-

vili na smučanje v Kranjsko goro. To smu-
čanje je zdaj že tradicionalni projekt, ki se 
ga vsako leto udeleži veliko naših članov in 
simpatizerjev. Tudi tokrat je bilo tako. Dneve 
smo preživeli nekateri na smučeh in board-
ih, drugi v bazenu ali pa smo se sprehodili 
in raziskovali Kranjsko Goro. Naši najpogu-
mnejši člani so se celo odpravili peš v Planico. 
Večere in noči smo namenili druženju, zabavi 
in plesu. Za nami je tako še en zelo uspešen 
tradicionalni projekt in veseli smo, da smo ga 
uspešno izpeljali. 

Za pravo »dozo smeha« so v marcu poskr-
beli igralci ŠUS teatra, ki so 28. 3. 2014 ob 
19.30 nastopili v Domu kulture Lenart. Od-
igrali so svojo novo komedijo »Kaj pa Leo-
nardo?«. Predstavo si je ogledalo veliko naših 
članov in tudi drugih krajanov. S projektom 
smo zelo zadovoljni.

Upravnemu odboru je nov zagon za delo 
dalo lepo vreme, ki ga je prinesel marec. Pol-

ni idej v aprilu in maju načrtujemo kar nekaj 
novih projektov, za katere upamo, da bodo 
dobro sprejeti. Za enkrat naj ostanejo skriv-
nost. Namignem lahko le, da upamo, da radi 
pojete. Se vidimo na naših novih projektih.

Vsem našim članom še vedno ponuja-
mo veliko popustov, in sicer članski popust 
v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v 
Simobil Halo centru Lenart, kopanje po ceni 
3 € v Termah Radenci, kopanje po ceni 8 € v 
Termah Ptuj, brezplačno članstvo v knjižnici 
Lenart in popust na mesečno karto za naše 
člane v Fit-Fajn Lenart. V zimskih mesecih 
poteka rekreacija v športni dvorani Sv. Ana, 
in sicer vsak četrtek med 17.30 in 19.30. Upo-
raba igrišč je za naše člane brezplačna.

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 prosto-
rih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu vsako 
soboto od 10. do 12. in vsako sredo med 10. 
in 14. uro.

Nina Fekonja

December 2013 – kmetje iz Slovenskih goric v Tržaškem zalivu

kar danes premore so
dobno kmetijstvo, tako 
na področju kmetijske 
tehnike, poljedelstva, 
sadjarstva, vinogradni
štva ter živinoreje. 

davanj v okviru kmetij
ske svetovalne službe 
so se govedorejci v tej 
zimi izobraževali še v 
delovni skupini – krož
ku pridelovalcev mleka 
ter opravili praktični 
prikaz oskrbe parkljev 
pri govedu na kmetiji 
Brancelj v Zg. Ščavnici. 

Februar 2014 – po kmetijskem sejmu še ogled znamenitosti Verone

Potep po Ščavnici …
Na potep po Ščavnici so nas povabili 

devetošolci oddelka b OŠ Sveta Ana: 
Lara Šijanec, Tamara Duh, Tamara 

Lovrenčič, Matjaž Trinkaus, Mojca Šauperl, 
Lilija Simonič, Larisa Kocbek in Denis Ram-
šak, ki so pod mentorstvom Ane Šnofl in Irene 
Rola Bek ter somentorstvom Žana Role, dijaka 
SŠGT Maribor, pripravili odlično in obsežno 
raziskovalno nalogo z naslovom Na potep v 
naravo s konkretnim dvodnevnim programom 
aktivnega preživljanja časa v občini Sveta Ana. 
V obsežni raziskavi so osnovnošolci predsta-
vili potepanje po matični občini kot možen 
turistični produkt, ki se da tudi tržiti, hkrati pa 
na preprost in prvenstven način predstavi po-
tepanje in preživljanje prostega časa z ogledom 
znamenitosti, izleta v občini, ki vas eventualno 
res ne bi stal dosti, pa spomnili bi se morda na 
kuhinjo vaše babice na določenih točkah, kjer 

vlogo prevzame lačen želodec. Da pa je za gi-
banje tudi poskrbljeno, tudi ne bomo izgubljali 
besed. Odlično predstavljeno delo, ki vključuje 
turistično ponudbo občine, kalkulacijo le-te 
ter doživeto preživljanje časa po predstavlje-
nem programu, je dokaz za to, da so mladi zelo 
aktivni in si želijo sodelovanja, saj so k izdelavi 
raziskovalne naloge povabili Feliksa Beriča – 
Turistično društvo Sv. Ana, Kmetijo Urbanič, 
Kmetijo Pri Fridi – Ruhitel, Kmetijo odprtih 
vrat Senekovič, Mlinarstvo Rožman, Folklorno 
skupina KD Sv. Ana, Skavtsko skupino STEG 
Slovenske gorice 1 ter Športno društvo Sv. 
Ana. Bravo, mladi, odrasli ter vsi, ki ste pove-
zani s turizmom, si pa le vzemite zgled in reali-
zirajte prebrano na domačih kmetijah, turistič-
nih društvih … Sveta Ana s tem očitno nima  
težav – glede na podmladek …

Suzana Rejak Breznik

Brezplačno izobraževanje o zdravi prehrani
Pri Izobraževalnem centru vas vabimo k vpisu 20-urnega izobraževanja o zdravi pre-

hrani. Seznanili se boste o pomenu zdravega prehranjevanja, o zmotah o prehrani, skupi-
nah živil, o zdravi in pravilni pripravi ter kombiniranju živil, dietni prehrani itd.

Program je namenjen odraslim, ki sodelujejo ali še nameravajo sodelovati v gostin-
sko–turistični ponudbi podeželja iz območja LAS in vsem ostalim zainteresiranim prebi-
valcem Slovenskih goric. Izobraževanje je brezplačno, saj je sofinancirano iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje. 

Za vse informacije in prijave se oglasite na Izobraževalnem centru, na Nikovi 9 ali po 
telefonu 02 720 78 88. Predavanje se bo začelo v mesecu aprilu.

Novice iz Izobraževalnega centra

Ogled Trsta in gradu Miramare
S člani Univerze 

za tretje življenjsko 
obdobje smo se 
odpravili na stro-
kovno ekskurzijo v 
Trst. Naš prvi po-
stanek je bil ogled 
mogočne cerkve 
Monte Grisa, ki 
je zelo nenavadne 
oblike, sprehodili 
smo se po starem 
mestnem jedru 
Trsta ter si nato še 
ogledali prečudo-
viti grad Miramare. 
Ob lepem vremenu 
in lepih doživetjih je bil naš dan popoln.

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

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje

ZNANJE ZA RAVZOJ
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Mladi zeliščarji priporočajo
Topli sončni žarki nas vabijo v naravo, 

da se sprehodimo, globoko zadiha-
mo in si naberemo koristnih rastlin. 

Posebej vam tokrat priporočamo regrat, ki 
nam ga narava ponuja v obilni meri.

Regrat
Za pomladansko čiščenje telesa nam nara-

va ponuja regrat, ki vsebuje C in A vitamine 
in rudnine (kalij, železo, baker). Grenčine, 
ki jih vsebuje regrat, so izjemnega pomena 
za zdravje. Uporabna 
je cela rastlina (kore-
nine, listi, stebla, cve-
tovi). Uživanje regrata 
in njegovih pripravkov 
preprečuje dvig krvne-
ga sladkorja, pomaga 
pri črevesnih težavah, 
okrepi izločanje žol-
ča, pospešuje izločanje 
seča, odstranjuje strupe 
iz jeter in ledvic, iz skle-
pov odplavlja sečno kislino, čisti kri, zdravi 
katarje, odstranjuje sluz iz pljuč …

V prehrani ga pripravljamo kot solate, 
juhe, rižote, frtalje, pite …

Regratova juha s krompirjem po Mariji 
Merljak

Potrebujemo: pest sesekljanega regrata, 
40 dag krompirja, 1 korenček, 1 malo če-
bulo, 1 strok česna, maščobo (lahko je tudi 
mast z ocvirki), 2 dcl mleka, muškatni ore-
šček, sol in kislo smetano.

Priprava: krompir olupimo, narežemo 
na kose in damo kuhat, dodamo na drobno 
narezan korenček. Čebulo sesekljamo in jo 
pražimo na maščobi, da porumeni, dodamo 
strt česen, nato regrat, ki ga na hitro opraži-
mo. Primešamo h krompirju s korenčkom, 
dolijemo mleko, solimo, naribamo mu-
škatni orešček in kuhamo še 10 minut. Na 
koncu dodamo kislo smetano. S pomočjo 
paličnega mešalnika lahko naredimo kre-

mno juho.

Poskusili in spoznali 
smo tudi trobentico, di-
šečo vijolico, marjetico, 
pljučnik, čemaž, koprivo. 
Pirin kruh z orehi in na-
mazom iz medu in cime-
ta, polepšan in obogaten s 
cvetovi trobentic in vijolic, 
nam je teknil.

Vam pa priporočamo 
pisano pomladno solato:

Listi regrata, rdeči radič, čemaževi listi, 
cvetovi vijolic, marjetic, trobentic in mladi 
lističi rmana. Zabelite po želji.

Pod vodstvom gospe Leje Vugrinec smo si 
naredili balzam za ustnice. Lepo se ji zahva-
ljujemo, da je z nami delila svoje znanje in 
čas. Zabavna pa je bila tudi igra spomin s sli-
kami zdravilnih rastlin in spoznavanje naših 
rastlinskih prijateljic s pomočjo kocke.

Mladi zeliščarji iz Voličine

Prepoved vožnje v naravnem okolju
V zadnjem času je v naših gozdovih, na 

travnikih, njivah in drugih naravnih 
površinah opaziti precejšen porast 

voznikov kros motorjev, štirikolesnikov ter 
drugih vozil na motorni pogon. Vozniki se 
očitno ne zavedajo, da s svojimi vožnjami kr-
šijo ne le predpise, temveč tudi uničujoče po-
segajo v naravno okolje. Zlasti hrup povzroča 
nemir pri divjih živalih, ki je lahko pri neka-
terih občutljivih in ogroženih vrstah usoden 
za preživetje in obstoj. Zareze v zemljo, ki jih 

za sabo puščajo kolesa motornih vozil, posta-
nejo žarišče erozije in tako pomenijo trajno 
spremembo okolja, uničujejo podrast, travno 
rušo in rastline nasploh. Take uničevalne in 

hrupne vožnje grobo kršijo tudi našo ustavno 
in zakonsko zagotovljeno pravico do zdravega 
življenjskega okolja, še posebej če se izvajajo 
v bližini naselij, zelo moteče pa so tudi za ti-
ste, ki iščejo sprostitev v naravi, miru in tišini. 
Iz navedenih razlogov je vožnja z motornimi 
vozili v naravnem okolju prepovedana, ne gle-
de na lastništvo zemljišča, z Uredbo o prepo-
vedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur. l. 
RS, št. 16/95– 35/01), posamezne določbe pa 
vsebujejo tudi nekateri zakoni. Trenutno je v 
pripravi celovitejša in precej strožja ureditev 
problematike na zakonski ravni in bo vključe-
na v Zakon o ohranjanje narave (Ur. l. RS, št. 
56/99–8/2010). Nova ureditev ima namen, da 
se v naravnem okolju vožnja omeji le na utrje-
ne površine oz. prometno infrastrukturo, vo-
žnja izven cest pa prepove, razen za družbeno 
koristne naloge, in ustrezno kaznuje (predvi-
dene so visoke kazenske sankcije).

Prijave kršitev prepovedi vožnje v naravnem 
okolju po veljavni ureditvi so možne tako in-
špekciji, pristojni za okolje, kmetijstvo in goz-
darstvo ter policiji, anonimne prijave pa spre-
jemamo tudi na spletni strani Društva Mi za 
vse nas (www.zavsenas.si). Voznike motornih 
vozil za športne namene prosimo, da se usme-
rijo na urejene in legalne proge za motokros.

mag. Nataša Ciraj, Društvo za trajnostni 
razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas

»Olimpijski« krogi iz narcis
Čudovit je pogled 

na že skoraj vse 
razcvetele narci-

se, ki so jih pred leti na-
merno nasadili v obliki 
olimpijskih krogov v sa-
dovnjaku družine Ivan-
ke in Franca Ferlinc na 
Cesti Maksa Kavčiča v 
Sv. Trojici v Slov. gori-
cah. Lep primer, kako 
se da okolje urediti na 
drugačen način ter do-
seči lastno zadovoljstvo 
in hkrati privabiti po-
glede mimoidočih.

Besedilo in foto: 
Slavko Štefanec

mno juho.

smo tudi trobentico, di
šečo vijolico, marjetico, 
pljučnik, čemaž, koprivo. 
Pirin kruh z orehi in na
mazom iz medu in cime
ta, polepšan in obogaten s 
cvetovi trobentic in vijolic, 
nam je teknil.

pisano pomladno solato:

FELJTON

Dr. Marjan Toš:

Jožef Janžekovič (28. 2. 1868-15. 1. 1932)
Duhovnik, dušni pastir, dekan, »kot skala terden slovenski rodoljub« in 
Maistrov podpornik pri Lenartu v slovenskih goricah 4. del

Slovensko uradovanje je povzročalo nekaj 
težav, zlasti zaradi nekaterih izrazov, ki so jih 
bili predvsem na sodišču vajeni le v nemščini. 
A so ta problem kmalu premostili. Sodišče je 
kmalu tudi na zunaj dobilo »jugoslovansko 
lice«, saj so na pročelje sodne zgradbe name-
stili ploščo s slovenskim napisom te ustano-
ve. Lenart je s tem dejansko prešel mirno v 
slovenske roke.

Leta 1918 je lenarškega župnika Jožefa 
Janžekoviča doletel vizitacijski pregled ško-
fije iz bližnjega Maribora. Poleg njega je bil 
v župniji nastavljen še kaplan Martin Kozar. 
Ocena vizitacijskega pregleda je bila ugodna, 
saj so pregledniki zapisali, da sta cerkev in 
pokopališče pri Lenartu v dobrem stanju, 
enako oceno je dobila tudi kapela Marije Po-
močnice v Radehovi. Pobožne ustanove so 
bile potrjene in pri rokah, blagajne zaklenje-
ne in v njih shranjena gotovina. S cerkvenim 
premoženjem se je gospodarilo po predpisih 
in tudi cerkvena ključarja Janez Rop in Matija 
Šuman sta bila veljavno potrjena 4. decembra 
1917. leta20. Matične in druge župnijske knji-
ge so »pri rokah«, verno in nravstveno stanje 
župnije je »povoljno«, dušna pastirja se držita 
cerkvenih predpisov, živita v slogi, gostiln ne 
obiskujeta in sta v župniji spoštovana. V »fa-
rovžu ni nobenih napak«, so še zapisali pre-
gledniki v vizitacijski zapisnik21. Sam sebe ni 
ocenjeval, je pa dobro ocenil druge duhovni-
ke. Za kaplana Martina Kozarja je zapisal, da 
je socialno zelo delaven, Gregor Einspieler pa 
je rad spovedoval. Oba je ocenil pozitivno. To 
seveda ni bilo nobeno naključje, saj je Jožef 
Janžekovič veljal za izjemno duhovnega in 
razgledanega človeka in bil med ljudmi nad-
vse priljubljen. Bil je spoštovan med revnimi 
in bogatimi, še posebno med ljudskimi mno-
žicami, ki jih je ne samo duhovno, ampak 
tudi narodnozavedno ozaveščal. Bil je ena od 
vodilnih osebnosti v lenarškem narodnem ži-
vljenju v desetletju pred prvo svetovno vojno, 
ko so v trgu Sv. Lenart, ki je veljal za nem-
škega, tekli živahni narodnostni boji med 
Slovenci in Nemci. Janžekovič je bil odločno 
na strani slovenstva in tega ni skrival. Njegovi 
preudarni besedi v dobro slovenstva sta »pri-
sluhnila kmet in inteligent«. Odlikovala ga 
je tudi izredna gostoljubnost, zato je ljudem 
ostal v hvaležnem spominu22. Njegova velika 
odgovornost do ljudi je prišla do izraza tudi 
v lenarški posojilnici. Veljal je za zglednega 

duhovnika in narodnega delavca, za »gore-
čega za narodov blagor« in bil očetovsko mil 
in ljubezniv predstojnik župnije. Po smrti so 
ga označili kot »skala trdnega slovenskega 
rodoljuba sredi nekdanjega nemškutarskega 
trga«23 pa tudi za gostoljubnega in veselega 
družabnika. Da je bil zelo razgledan človek 
in dober gostitelj, dokazuje tudi sprejem za 
angleško in francosko delegacijo, ki se je pri 
Sv. Lenartu ustavila 9. maja 1919. Sprejem za 
visoko delegacijo, ki so jo Lenartčani prisrč-
no pozdravili, je bil v župnišču, kjer jih je po-
leg župnika Janžekoviča v francoskem jeziku 
nagovoril in pozdravil dr. Janko Leščnik, le-
narški odvetnik. V delegaciji so bili francoski 
oficir dr. Gaston Reverdi in angleška oficirja 
Henry Baerlin in Robert Lagard. Od trških 
Slovencev so se sprejema udeležili okrajni 
sodnik dr. Jožef Kranvogel, odvetnik dr. Mi-
lan Gorišek s soprogo, zdravnik Jožef Luzar, 
nadučitelj Jakop Kopič, župnik Janžekovič in 
kaplan Kozar. Visokim gostom so postregli 
z vinom iz cerkvenega vinograda v Metavi, 
ki ga je francoski predstavnik poimenoval 
»naravni šampanjec«, saj je bila ta rujna ka-
pljica takrat »čudovito sladka in pitna«24. 
Prvo povojno leto in hkrati prvo leto v novi 
Državi SHS je bilo pri Lenartu v Slovenskih 
goricah tudi v znamenju misijona. Nanj se 
je župnija Sv. Lenart dobro pripravila in ga 
izvedla med 13. in 22. decembrom 1919. Žu-
pnik Janžekovič je v kroniko zapisal, da je 
bilo treba po svetovno vojni »ljudi najprej z 
bogom spraviti«25. Lenarški misijon so vodili 
trije bratje frančiškani iz ljubljanske škofje, in 
sicer Avguštin Čampa, Bonaventura Resman 
in Teodor Tavčar. Pomagali so jim tudi patri 
frančiškani od Svete Trojice, ki so redno spo-
vedovali. Udeležba ljudi pri misijonu je bila 
iz dneva v dan večja, pri sklepnem delu misi-
jona pa največja. Lenarški tržani so prihajali 
k spovedi in obhajilu, bili so tudi pri pridigah 
in v procesijah. Med njimi kronisti navajajo 
sodnika Jožefa Kranvogla, sodnega svetnika 
Ožbalta Ilauniga, odvetnika dr. Andreja Ve-
bleta, zdravnika Ludvika Krambergerja in 
notarja Frana Štupico. Stroške misijona so 
poravnali župljani lenarške župnije. Seveda 
so se našli tudi nasprotniki te manifestacije, 
ki so agitirali proti misijonu in marsikoga 
odvrnili od udeležbe. Kdo so bili nasprotniki, 
kronisti ne poročajo.

 Konec prihodnjič

20 Zapisnik o dekanijski vizitaciji v dekaniji Sv. 
Lenart v Slovenskih goricah 1918, Nadškofijski 
arhiv Maribor, F/109, F/110.
21 Ibid. Župnik Jožef Janžekovič je oceno sprejel 
kot nekaj povsem normalnega in se z njo ni hvalil 
naokoli. Veljal je namreč za zglednega dušnega pa-
stirja že kot kaplan v župniji sv. Petra v Radgoni. 
Tam je bil ocenjen kot »neumorno delaven« v 

cerkvi, v šoli kot izvrsten katehet in zelo skrben in 
dovzeten za bolnike.
22 Slovenski gospodar, 20. 1. 1932.
23 Koledar Družbe sv. Mohorja v Celju za leto 
1933, Celje 1933, 74.
24 Kronika župnije Sv. Lenart, 151.
25 Kronika župnije Sv. Lenart, 151/a.
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Zbrane igrače in šolske potrebščine 
smo podarili otrokom v stiski
Na OŠ Benedikt je v okviru otroškega 

parlamenta potekal projekt Podari 
igračo, knjigo, šolsko potrebščino … 

Učenci smo več kot en 
teden imeli čas, da smo 
v šolo prinesli igrače, 
šolske potrebščine in 
knjige, ki bi jih želeli 
podariti otrokom, ki jih 
potrebujejo bolj od nas. 
Zbralo se je ogromno 
igrač, knjig in šolskih 
potrebščin, ki smo jih s 
pomočjo Rdečega kri-
ža Slovenije dali otro-
kom, ki jih potrebujejo 
bolj kot mi. Zato smo 
v petek, 7. 3. 2014, ob 
kratkem kulturnem 
programu vse zbrane 
stvari slovesno predali 
predstavniku OO RK 
Benedikt Milanu Repi-
ču in podpredsednici 
Rdečega križa Slovenije 
Ireni Nečemer. Obiska 
gospe Nečemer smo se 
na šoli še posebej razve-
selili. Oba predstavnika 
Rdečega križa sta se 
nam zahvalila za dobro-
delnost. Vsi učenci smo 
svoje osebne stvari po-
darili z namenom, da bi 
prišle v prave roke ter da 
bi se razmere v družbi 
izboljšale, saj tudi mladi 
opažamo, da so vedno 

slabše. Upamo, da bodo igrače prišle v prave 
roke, kar sta nam naša gosta tudi zagotovila.

Maša Repič, 9. razred OŠ Benedikt

Mati 
V teh dneh se – zahvaljujoč materinske-

mu dnevu – o pomenu matere govori in piše 
več kot sicer. Najpogostejše teme so v smi-
slu »Le eno, edino, jaz mamo imam in tega 
zaklada nikomur ne dam.« Ta verz nazorno 
pove, kako pomembna je za otroka mati. 
Res, mati je pravi zaklad, če v otroka vdahne 
ljubezen do življenja, oz. prekletstvo zanj, če 
mu vdahne občutek krivde, da živi. Otrok 
začne spoznavati mamino bitje srca, njen ri-
tem dihanja in hoje že v maternici. Med no-
sečnostjo mamin način življenja pomembno 
vpliva na otrokov razvoj. Ko se otrok rodi, 
je spet mama tista, ki je otroku edina zna-
na v tem, povsem novem velikem svetu. Ob 
mami se otrok pomiri, nahrani, pravzaprav 
jo dojema kot del sebe. Šele po približno 
šestih mesecih življenja začne ugotavljati, 
da mama in on nista eno in isto. Zelo po-
membno je, da mama zna in zmore prepo-
znavati otrokove potrebe po hrani, igračah, 
otroškem osvajanju sveta in po njeni bližini. 
Klinični psiholog in psihoterapevt Janko 
Bohak pojasnjuje: »Če je bil otrok prepogosto 
in pretrdo prikrajšan v teh svojih potrebah, bo 
sčasoma izgubil sposobnost izražanja svojih 
potreb na primeren način. Morda jih niti ne 
bo več začutil, marveč bo čutil le še nezado-
voljstvo in napetost, ne da bi prav vedel, za-
kaj. Zato je ključnega pomena za to obdobje 
otrokov prvi ljubezenski odnos – simbioza z 
materjo ali nadomestno materjo. Če se mati 
lahko prepusti tem otrokovim potrebam, če je 
ta odnos uspel, bo otrok lahko upal, se vži-
vljal in razvijal ljubečo pozornost, ker je vse 
to doživljal v svojem prvem medčloveškem 
odnosu.« V tem simbiotičnem odnosu otrok 
mater doživlja le kot dobro ali slabo. Dobro, 
če zna zadovoljiti njegove potrebe, in kot 
slabo, če je za njegove potrebe slepa in gluha 
ali predolgo prelaga njihovo izpolnitev. Naj 
poudarim, da popolne matere ni. Vsaki se 
kdaj pa kdaj zgodi, da prezre kakšno otroko-
vo potrebo ali se nanjo ne odzove ustrezno. 
Nepopravljiva škoda za otroka lahko nasta-
ne, če se to dogaja prepogosto. V nadaljeva-
nju Bohak razlaga: »Če je otrok ponotranjil 
''dobro'' mater, se bo čutil v svojih globinah 
vreden ljubezni; če ''slabo'', bo čutil, da ga vsi 

odklanjajo in zapostavljajo; v skrajnem pri-
meru pa bo čutil kot krivdo že samo dejstvo, 
da živi. To je pogosto pri otrocih, ki so nezaže-
leni, četudi so jih starši sprejeli iz ''krščanske 
ljubezni''. Iz tega obdobja izvirata naša želja 
in naš strah po zaupni povezanosti z enim 
človekom. Če otrok čuti, da je materi bolj v 
breme kot v radost, če preveč boleče doživlja 
njeno pomanjkljivo pozornost ali dejansko 
zapostavljanje, ker je prezaposlena z drugimi 
problemi, se otrok ne bo mogel nikdar ločiti 
od nje, saj se je ni nikdar dovolj naužil.«

Ko otrok začne plaziti in ko shodi, posta-
ne pravi raziskovalec; to seveda velja, če je v 
prvem življenjskem obdobju dobil izkušnjo, 
da je svet zanimiv. »Mati, ki dovoli otroku 
prvo oddaljevanje od sebe, ki ga sicer z bu-
dnim očesom spremlja, a brez nepotrebnih 
bojazni in prikrite užaljenosti, ter ga z odpr-
timi rokami in brez očitkov sprejme, ko se ji 
otrok ponovno približa, bo otroku v pravo po-
moč. Ne smemo namreč pozabiti, da ustvarja 
to prvo ločevanje v otrokovi duši doživljajsko 
shemo vseh nadaljnjih ločitev, zlasti ločeva-
nja od staršev v dobi adolescence, ko bo šlo 
zares.« (Bohak) 

V tem prostorsko omejenem pisanju sem 
na kratko osvetlila vlogo matere v otroko-
vem najzgodnejšem obdobju, v katerem se 
gradijo temelji našega doživljanja sveta in 
odnosov z drugimi. Ob koncu naj omenim 
še ta verz, namenjen mamam: »Mnogo krvi 
in znoja si prelila, ko si me v mukah porodnih 
rodila. Zahvalim lahko se edino tako, da v 
tvoje naročje se stisnem tesno.« Ne verjamem, 
da je ta zahvala prišla iz otroške duše. Otro-
ku je bilo življenje podarjeno, ne prodano. 
Če nekaj podarimo, nimamo pravice niče-
sar zahtevati v zameno. Kaj pa je ubogi otrok 
kriv, da je mati trpela porodne muke. Morda 
je on še hujše, ko ga je neznana močna sila 
začela potiskati iz maternice v neki temen, 
ozek kanal, v katerem mu je zmanjkovalo 
zraka. Mati, ki je zmožna otroku naprtiti 
krivdo za porodne muke, mu bo naprtila še 
marsikatero drugo krivdo in mu tako greni-
la življenje, čeprav se tega ne bo zavedala.

 Metka Perko – 
specializantka psihoterapije

Katarina Kocbek in Nino Buhinjak sta predala zbrane igrače, knjige in 
šolske potrebščine v prave roke.

Koncert najlepših pesmi za dušo ob 
materinskem dnevu
Povabite ma-

tere in žene 
ob materin-

skem dnevu na že 
3. Koncert najlep-
ših pesmi za dušo, 
ki bo v soboto, 29. 
marca, ob 19. uri 
v Športni dvorani 
Benedikt. Projekt 
organizira KGD 
Benedictus, ki s 
projekti dokazuje, 
da nas moč glasbe 
združuje medkul-
turno, medgenera-
cijsko in v smislu 
dobrodelnosti.

Za vodjo pro-
jekta, Denisa Po-
štraka, bo koncert 
še poseben izziv, 
saj je bil več kot tri 
mesece v bolnišnici 
zaradi infekcije in 
težke operacije na 
odprtem srcu, ki so 
jo izvedli kirurgi iz 
tujine v Izoli. Kon-
cert je začel organi-
zirati teden dni po 
operaciji in je bil 
šele nedavno odpu-
ščen iz bolnišnice.

U. O.

Dan otroških sanj v Jurovskem Dolu
V petek, 7. 3. 2014, ob 18. uri je v kul-

turnem domu v Jurovskem Dolu po-
tekal dobrodelni koncert Dan otro-

ških sanj. Na prireditvi so nastopili glasbeni 
in plesni ustvarjalci iz domačega kraja in iz 
daljne okolice, kot so otroški pevski zbor OŠ 

J. Hudalesa Jurovski Dol, Vrtec OŠ J. Huda-
lesa Jurovski Dol, ansambel Aplavz, gasilec 
Sašo, ansambel Yolly Band, zasebna glasbena 
šola Muziklub, ritmično gimnastična skupina 
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, šolski ansambel, 
Mili, Plesni mažoretni klub Lenart, ansambel 
Splet, Trio Mateja Jagriča, Anita Kralj, An-
sambel Naveza, Plesna šola Samba, Eva Boto 

in moderatorka prireditve Darinka Čobec. 
Organizacijo prireditve je vodil upravni od-
bor šolskega sklada OŠ J. Hudalesa Jurovski 
Dol. Zbrana sredstva so namenjena otrokom, 
ki prihajajo iz socialno šibkih družin, saj jim 
bomo pomagali pri sofinanciranju šolskih 

potrebščin za naslednje 
šolsko leto. Manjši del 
zbranih sredstev bo 
namenjen nakupu igral 
za vrtec. Upravni od-
bor šolskega sklada se 
iskreno zahvaljuje na-
stopajočim, njihovim 
mentorjem in vsem, ki 
so pomagali pri izved-
bi te prireditve. Do-
brodelni koncert Dan 
otroških sanj so omo-
gočili: Občina Sv. Jurij, 
Trgovina Azur, Nada 
Ornik, d.o.o, Zlatko 
Knez, prevozništvo, 
Cvetličarna Almaja iz 
Lenarta, Vrtnarstvo 
Biserka Kramberger, 
Frizerstvo Lavrenčič 
Tanja, trgovina Merca-
tor, Saubermacher Slo-
venija, d. o. o, Gostilna 
Špindler, Mateja Ko-
nrad, s. p., Aleksandra 
Žugman, Ivan Črešnar, 
Branko Senekovič, Ra-
dio Center, Copy cen-
ter Lenart, Pošta Slove-
nije, Društvo kmečkih 
gospodinj Sv. Jurij, 
Računalništvo Dani 
Sajtl, ozvočitev Silvo 
Plemenič in Matej Div-
jak, Radio Slovenske 

gorice, promocija in fotografiranje prireditve 
Maksimiljan Krautič. 

Hvala vsem, ki so začutili to srčnost in do-
brodelnost in napolnili kulturni dom v Juro-
vskem Dolu. Skupaj z vami smo preživeli lep 
petkov večer pod geslom: »Z roko v roki ure-
sničujmo sanje naših otrok«.

Milena Kokol, foto: Maksimiljan Krautič
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nije, Društvo kmečkih 
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Lenarta, Vrtnarstvo 
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RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za april 2014

Ponedeljek  7. 4. KO RK Lokavec  Na CTM
Petek  18. 4. KO RK Sv. Jurij  v OŠ Jurovski dol 7.30 do 11. ure
Sreda 23. 4. KO RK Voličina  v OŠ Voličina 7.30 do 11. ure

VABILO
V okviru Večerov hospica 

vabimo na srečanje v aprilu

KRIVDA, KAMEN V MORJU BOLEČINE
bo v torek, 8. 4. 2014, ob 17. uri

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

Smrt ljubljenega človeka lahko zapusti globoko trpljenje. V tem trpljenju se poraja nešteto 
vprašanj, zakaj, občutkov krivde in iskanja »pravih odgovorov«. O krivdi, zakaj tako zelo 
prizadene in kako se nas dotakne, bo spregovorila s. Emanuela Terezija Žerdin.

 
Prijazno vabljeni!

 

90 let Julijane Simonič iz Sp. Senarske
V nedeljo, 16. februarja, je svoj 90. jubi-

lej praznovala Julijana Simonič iz Sp. 
Senarske.

Julijana je bila rojena v Drbetincih v občini 
Sv. Andraž staršema Mariji in Antonu Šiško. 

Ko je Julijana imela tri leta, ji je pri porodu 
umrla mama, štirinajst dni po mamini smrti 
pa še novorojena brata dvojčka. Svoje otro-
štvo je preživljala s sestrama Frančiško in se-
daj že pokojno Micko ter polsestro Roziko. 

Ko je služila v Zgornji 
Senarski pri Perkovih, je 
spoznala Franca, s kate-
rim sta se poročila 1948-
ega leta. Rodila je sinova 
Franca in Romana. Živi 
skupaj z sinom Francem in 
njegovo družino. Danes jo 
razveseljujejo 4 vnuki in 4 
pravnukinje. Le nekaj dni 
po njenem jubileju pa se je 
razveselila prihoda še pete-
ga pravnuka.

Na njen 90. rojstni dan je 
bilo posebej slovesno, saj se 
je Julijana udeležila sv. maše 

v Sv. Trojici, pri kateri ji je tudi p. Matej po-
svetil nekaj besed. Po maši pa so se z družino, 
sorodniki in prijatelji poveselili na kmečkem 
turizmu. Dan za tem so jo obiskali tudi žu-
pan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Darko Fras, člani Društva upokojencev Sveta 
Trojica in člani Rdečega križa Sveta Trojica. 
Vseh se nas je zelo razveselila, mi pa smo ji 
zaželeli veliko zdravja in še na mnoga leta. 

Barbara Cvetko

Tak so negda gučali tou okul
Res je, da je v prejšnji številki Ovtarjevih 

novic že bil krajši prispevek Brede Slavinec 
o tej vsebini. Vendar je večkrat dobro še po-
novno kaj zapisati. Pogovarjal sem se z vodjo 
JSKD OI Lenart Bredo Slavinec, ki je literar-
no–etnološki večer Tak so negda gučali tou 
okul dobro pripravila in ga tudi vodila.

Organizatorji dogodka, ki se je odvijal v 
četrtek, 27. 2. 2014, v Knjižnici Lenart, so bili 
JSKD Lenart, Knjižnica Lenart, ZKD Sloven-
skih goric v sodelovanju z občino Lenart. Bila 
je fenomenalna udeležba obiskovalcev. Gostje 
Lojze Peserl, Terezija Novak in Štefanija Raj-
šp so nam pripovedovali zgodbe o tem, kako 
je življenje potekalo nekoč. Dotaknili so se 
različnih zanimivih dogodkov iz preteklosti 
in obudili marsikateri 
običaj iz območja Slo-
venskih goric. Pogovar-
jali so se v narečjih, ker 
pa so prišli iz različnih 
krajev UE Lenart, smo 
poslušalci lahko pri-
merjali, v čem so si na-
rečja podobna in v čem 
se razlikujejo.

Dogodek je slikovno 
in zvočno posnet kot 
dragocen dokument za 
domoznansko zbirko v 
Knjižnici Lenart. Upo-
rabili so tudi Povedke 
iz zahodnih in osre-

dnjih Slovenskih goric iz knjige Lüdi so gu-
čali, ki so jih za knjigo zbrali Elizabeta Ajtnik, 
Alojz Peserl, Milena Lozar in Jelka Pšajd ter 
učenci z mentorjem. Z namenom, da knjiga 
čim prej izide in pride do bralcev, so se odpo-
vedali avtorskim honorarjem. Knjiga je izšla 
pri Celjski Mohorjevi družbi, na voljo pa je v 
Knjižnici Lenart.

Žal se narečja vse bolj izgubljajo, saj na 
mlajše generacije vse bolj vplivata angleščina 
in knjižni jezik. Ciklus Literarni večeri Tak so 
negda gučali tou okul se bodo odvijali še v 
drugih krajevnih centrih UE Lenart. Prijetno 
je bilo poslušati ljudi, ki še radi povedo po 
domače! Sledilo je krajše prijetno druženje.

Slavko Štefanec, foto: Bojan Mihalič

Sebastijan Valentan: Regina martyrum
V soboto, 12. aprila 2014, ob 17. uri bo v Domu kulture Lenart kulturni večer ob promo-

ciji pesniške zbirke Regina martyrum (Kraljica mučencev) avtorja Sebastijana Valentana.
V kulturnem programu sodelujejo: Jurovski oktet, Katarina Vinter, Slavica Kurbus, cerkveni 

pevski zbor župnije Sv. Lenart in Konservatorij za glasbo – enota Lenart.
Zbrane bo nagovoril poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jožef Horvat.
Po končani prireditvi ste povabljeni, da se ob slovenskogoriških dobrotah zadržite v spro-

ščenem pogovoru v Centru Slovenskih goric (Trg osvoboditve 9, Lenart).

Ne prezrite: obiskal nas je Revizor!
Literarni natečaj za najizvirnejšo časopisno novico

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k sodelovanju na vseslovenskem 
literarnem natečaju za najizvirnejšo časopisno novico »Ne prezrite: obiskal nas je revizor!«.

Vsebinsko se navežite na komedijo Revizor Nikolaja V. Gogolja in napišite sodobno ali 
starejšo časopisno novico o tem, kako je bodisi posameznik bodisi skupina ljudi laskala člo-
veku, ki ga je imela za avtoriteto, a je na koncu spoznala, da je prevarant. 

Besedilo lahko obsega največ 5000 znakov s presledki; če boste med vrsticami imeli pre-
sledek 1,5, je to približno ena stran in pol A4-formata. Vsi prispevki naj bodo natipkani na 
računalnik in napisani s pisavo Times New Roman, katere velikost naj bo 12.

Besedila pošljite najkasneje do 28. aprila 2014 in jih naslovite na Kulturno-gledališko 
društvo Reciklaža, Nad jezerom 3, 2235 Sveta Trojica, s pripisom »Za literarni natečaj«.

Dodatne informacije dobite na spletni strani www.kgd-reciklaza.org in na naslovu  
kgd.reciklaza@gmail.com.

Razstava slik Neje Zrimšek Žiger
V petek, 7. marca 2014, je bila v Avli Jožeta 

Hudalesa v prostorih občine Lenart otvoritev 
razstave slik Neje Zrimšek Žiger iz Ljubljane. 
Neja se je rodila leta 1999 brez obeh rok, slika 
z nogami. Na otvoritvi je nastopil Nejc Kur-
bus, zapela pa je tudi mlada umetnica sama.

Neja je mladenka mnogih talentov, široke-
ga znanja in mnogih sposobnosti, predvsem 
pa jeklene volje in želje po odkrivanju novih 
svetov in obzorij. Rada in lepo 
poje, kar je dokazala na otvo-
ritvi. Slika različne motive, 
najraje pa motive iz narave in 
živali. Tadeja Kurnik Hadžise-
limovič, ki je povezovala pro-
gram otvoritve, je dejala: "Neja 
je v svojem mladem življenju 
brez rok odprla več vrat, kot jih 
bodo mnogi v vsem življenju, 
pa imajo roke in bi jih lahko 
sami odprli".

Je odlična učenka, najbolj pa 
jo veselijo jeziki in družboslov-
ni predmeti. Nejina velika lju-
bezen je tudi glasba, že drugo 

leto obiskuje ure solo petja. Z le šestimi leti 
je postala najmlajša članica Mednarodnega 
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali noga-
mi. Svoja dela je med drugim razstavila tudi v 
avli RTV Slovenija in v prostorih SKB banke. 
Neja je tudi pravi knjigožer in vsako prosto 
minuto posveti branju.

 D. O., foto: E. P.

KNjigolAndiJa
Pred kratkim nam je v neki reviji prišel pod 

roke članek o avtorju knjige, posebne knjige 
Koga naj volim? Knjižničarke smo se takoj spo-
mnile mladega Tadevža Roperta, našega obča-
na in aktivnega člana Knjižnice Lenart, mladega 
psihologa, ki je podal svoj predlog alternative 
sedanji politiki. Knjiga je izšla pri Založbi Sanje 
v zbirki Aktivni državljani - namenjeno drža-
vljanom Slovenije, kot zapiše na začetku. Zani-
mivo branje! Poskusili ga bomo kot domačega 
avtorja tudi predstaviti v naši knjižnici.

Do takrat pa nekaj citatov iz sveže knjige.
»In izhodišče za to knjigo je zelo preprosto – 

stanje v slovenski politiki je slabo. Kaj pa zdaj? 
Ta knjiga je moj poskus odgovora na to vpraša-
nje.« (T. R., Koga naj volim?, str. 13)

»Sreča ima resnično mnogo obrazov, toda pri 
vseh raziskavah o tem, kaj jo povzroča, izstopa 
dejavnik, ki se zraven sreče zmerom pojavi – to 
je družba. Druženje z drugimi ljudmi blagodej-
no vpliva na človeka. Kaj je bolj plemenitega in 
osrečujočega kot druženje ljudi z namenom, da 
izboljšujejo svojo skupnost? S takšnim zapisom 
se boste verjetno strinjali, toda tisti trenutek, 
ko za omenjeno uporabimo besedo politika, si 
naslikate najstrašnejše podobe. 

Prav to je velika ovira. Preseči je treba po-
gled na politiko kot na zlo. In preseči je treba 
prepričanje, da je zgolj civilnodružbeno udej-
stvovanje spoštovanja vredno. Rad bi poudaril, 
da nikakor nisem proti civilni družbi v splo-
šnem. Potrebujemo jo in ima zelo pomembno 
vlogo pri ozaveščanju in izobraževanju ljudi. 

Toda, recimo bobu bob. Dobre in izvedljive 
rešitve za probleme na skoraj vseh področjih 
družbe so znane in jih ne primanjkuje. So tudi 

medijsko predstavljene in jih podpira civilna 
družba. Pa kljub temu niso uresničene. Zakaj?

Ker civilna družba nima občutnega vpliva 
na odločitve; ovira za njihovo implementacijo 
so politični interesi. Ta uvid pa manjka. Zato 
je treba premakniti od kaj na kako. Od razmi-
šljanja, kaj rešuje neki družbeni problem, do 
razmišljanja, kako je to možno uresničiti. Za 
to pa je treba v samo prijemališče odločanja – 
v politiko. Le preko politike je dobrim idejam 
lahko omogočeno, da koristijo celotni družbi. 
Ti, ki se z vsem srcem ukvarjaš z nekim pere-
čim problemom v civilni družbi in razvijaš po-
samične ideje, ki izboljšujejo družbo, prav tvoj 
prispevek je krvavo potreben v politiki. Toda 
kakšni politiki? To je ključno vprašanje! …

Bodimo realni. Volitve bodo. Prej ali slej. In 
imele bodo pomemben vpliv na naša življenja. 
Lahko se še tako trudimo, da jih ignoriramo, 
protestiramo, načrtujemo revolucije. Volitve 
bodo. In na volitvah bodo izvoljene stranke … 
Politika se ne bo spremenila s tem, da ji govori-
mo, kaj počne narobe. Politika se bo spremeni-
la tako, da jo sami spremenimo. Zato bi končal 
z besedami, s katerimi je Bertolt Brecht sklenil 
svojo dramo Galileo Galilei: »V resnici smo 
šele na začetku,« (prav tam, str. 106, 107, 108).

Tadevž se prepričljivo sprehaja med analizo, 
nizanjem mnogo literature, literarnimi ilustra-
cijami svojih argumentov, ponujanjem rešitev, 
ki jih kot demokratični eksperiment vidi v Slo-
veniji neposredno. 

Knjiga bo kot novost kmalu na policah Knji-
žnice Lenart.

Marija Šauperl
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OIJSKD Lenart
V Lenartu nastopile otroške folklorne skupine

V Domu kulture v Lenartu je v začetku 
marca potekala prireditev Diči diči diča 
2014. Gre za srečanje otroških folklornih 
skupin, na katerem so nastopile otroške 
folklorne skupine iz 
OŠ Cerkvenjak–Vi-
tomarci, ki jo vodi 
Polonca Pangrčič, 
otroška folklorna 
skupina iz OŠ Le-
nart, ki jo vodita Ve-
sna Rošker in Kristi-
na Petovar, otroška 
folklorna skupina 
Knofeki in Šleka Pac 
OŠ Jurovski Dol, ki 
jo vodita Barbara 
Waldhutter in Cilka 
Neuvirt, in otroška 
folklorna skupina iz 
OŠ Sveta Ana, ki jo 
vodi Anja Senekovič. 
Srečanje je strokov-
no spremljala Mojca 

Kmetec. Priznanja nastopajočim je podelila 
Breda Slavinec, vodja OI JSKD Lenart, ki je 
bil organizator srečanja v sodelovanju z ob-
čino Lenart.

V Benediktu Plesne meglice 2014 – revija plesnih skupin
Foto utrinek iz 

letošnjih Plesnih 
meglic, revije ple-
snih skupin iz ob-
čin Lenart, Sveta 
Ana, Sveta Trojica 
in Svetega Jurija v 
Slovenskih goricah.

Foto: Željko 
Zeleničič

Si za ples? Sem za ples! – srečanje odraslih folklornih skupin
V petek, 21. marca 2014, so v kulturnem 

domu v Jurovskem Dolu na srečanju fol-
klornih skupin zaplesale odrasle skupine. 
Tokrat so nastopile Folklorna skupina KD 
Cerkvenjak pod vodstvom Slavice Kovačič, 
Folklorna skupina VDC Polž, enota Mra-
vlja Lenart pod vodstvom Jasne Šosteršič 
in domača folklorna skupina KD Ivan Can-
kar Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt 
in Darinka Kramberger. Nastopajoče so v 

pozdravnem nagovoru pozdravili župan 
občine Peter Škrlec, Breda Slavinec, vod-
ja OI JSKD Lenart, in Miroslav Breznik, 
predsednik KD Ivan Cankar Jurovski Dol. 

Organizator prireditve je bil JSKD Le-
nart, soorganizator pa KD Ivan Cankar 
Jurovski Dol v sodelovanju z občino in 
ZKD Slovenskih goric. Srečanje je strokov-
no spremljal Mirko Ramovš.

Foto: Bojan MihaličFoto: Bojan Mihalič

letošnjih Plesnih 
meglic, revije ple
snih skupin iz ob
čin Lenart, Sveta 
Ana, Sveta Trojica 
in Svetega Jurija v 
Slovenskih goricah.

Mladi France 2014
Nov projekt v organizaciji Kulturnega društva Benedikt

V Kulturnem društvu Benedikt so letos v 
počastitev našega velikega pesnika in v spod-
budo mladim ustvarjalcem uvedli nov pro-
jekt: Literarni natečaj za mlade pesnike Mladi 
France 2014. Učenke in učence Osnovne šole 
Benedikt so povabili k pisanju poezije. Kot 
temo so izbrali prijateljstvo, saj je to srž naše-
ga sobivanja in hkrati tema, ki jo mladi zelo 
dobro razumejo iz vsakdanjega življenja.

Strokovna žirija v sestavi Breda Slavinec, 
Sara Špelec in Metka Erjavc je imela težko, 
a prijetno delo. Na natečaj je prispelo 12 

pristnih, iskrenih in zabavnih pesmi. Naziv 
Mladi France 2014 je bil podeljen v dveh 
starostnih kategorijah. V prvi triadi je naziv 
prejel Tim Gosarič, ki se, glede na starost, 
spretno, lepo in zelo suvereno izraža. Tudi 
njegove rime so izredno posrečene in na vi-
sokem nivoju, kar je prijetno presenetilo. V 
tretji je bila nagrajena skupina avtorjev z na-
zivom Ma Salagama (Sanja Rajter, Martina 
Peklar, Maruša Paradiž, Lara Zavšek in Ga-
brijel Novak). Njihovo pesem odlikuje pred-
vsem duhovitost, s katero uspejo prikazati, da 

prijateljstvo ni samo še ena 
klišejska tema. Nagrajenci 
so priznanja prejeli na pro-
slavi ob kulturnem prazni-
ku 8. 2. 2014 v Benediktu.

Kulturno društvo Bene-
dikt je vse prispevke zbralo 
v priročni brošuri, ki bo 
vsem ustvarjalcem ostala 
v trajen spomin in ponos. 
Svoje stvaritve so predsta-
vili tudi v oddaji Skodelica 
kulture, kar je bila še doda-
tna izkušnja in spodbuda 
za nadaljnje ustvarjanje.

Besedilo in foto: Metka 
Erjavc

Ljudski pevci KTD Selce uvrščeni na regijski nivo
Na srečanju skupin pevcev ljudskih pesmi 

in godcev ljudskih viž - Ljudske pesmi 2014, 
ki je potekalo v kulturnem domu na Sveti 
Ani, je nastopilo 7 skupin pevcev ljudskih 
pesmi in godcev 
ljudskih viž. Stro-
kovna spremljevalka 
srečanja dr. Urša Ši-
vic je za uvrstitev na 
regijski nivo zaradi 
kvalitetnega nastopa 
izbrala skupino pev-
cev ljudskih pesmi 
Kulturno turistič-
nega društva iz Selc, 
ki je bila izbrana že 
lansko leto. Regijsko 
srečanje ljudskih 
pevcev bo letos 8. 
junija v Slovenski 
Bistrici. Regijo ali 

medomobčje sestavljajo območne izpostave 
JSKD, ki pokrivajo medobmočje Lenarta, 
Ormoža, Ptuja in Slovenske Bistrice.

V J. Dolu bodo nastopili otroški in mladinski pevski zbori
V ponedeljek, 31. marca 2014, bodo ob 

17. uri v kulturnem domu nastopili otroški 
pevski zbori iz OŠ Benedikt, Cerkvenjak–
Vitomarci, Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana, 
Sveta Trojica in Voličina na reviji otroških 
zborov, ki se imenuje Čričkov gaj.

V ponedeljek, 7. aprila 2014, pa bodo ob 
16. uri nastopili mladinski pevski zbori iz 
OŠ Benedikt, Cerkvenjak–Vitomarci, Juro-
vski Dol, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in 

Voličina na reviji mladinskih zborov, ki se 
imenuje Slavčkov gaj.

Organizatorji dogodkov so Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Lenart, OŠ Jožeta Hu-
dalesa Jurovski Dol v sodelovanju z občino 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in ZKD Slo-
venskih goric.

Breda Slavinec

prijateljstvo ni samo še ena 
klišejska tema. Nagrajenci 
so priznanja prejeli na pro
slavi ob kulturnem prazni
ku 8. 2. 2014 v Benediktu.

dikt je vse prispevke zbralo 
v priročni brošuri, ki bo 
vsem ustvarjalcem ostala 
v trajen spomin in ponos. 
Svoje stvaritve so predsta
vili tudi v oddaji Skodelica 
kulture, kar je bila še doda
tna izkušnja in spodbuda 
za nadaljnje ustvarjanje.

Koncert Žana Trobasa in Sandre Čepin 
21. februarja sta v lenarškem domu kulture 

nastopila odlična mlada glasbenika domačin 
Žan Trobas (akordeon/harmonika) in Sandra 
Čepin (klavir). Žan Trobas iz Zg. Žerjavcev 

je študent 4. letnika na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost v Gradcu, smer kla-
sična harmonika, v razredu prof. Janne Rättyä. 
Osvojil je več prvih nagrad in zlatih priznanj 
na državnih ter mednarodnih tekmovanjih. 
Decembra 2013 se je udeležil mednarodne-
ga tekmovanja JAA International Accordion 

Competition v Tokiu in z najvišjo oceno v 
najzahtevnejši kategoriji solist osvojil drugo 
nagrado, prva ni bila podeljena. Na koncertu 
je zaigral program, s katerim je nastopil v fi-

nalu tega tekmovanja. San-
dra Čepin prihaja iz Zeč pri 
Bučah. Med šolanjem se je 
udeležila mnogih regijskih, 
državnih in mednarodnih 
tekmovanj v Sloveniji, na 
Hrvaškem in v Italiji, kjer 
je dosegla odlične rezultate. 
Od oktobra 2013 nadaljuje 
magistrski študij.

Mlada glasbenika sta z iz-
vedbo pestro sestavljenega 
programa skladb iz obdobij 
od baroka in klasike preko 
romantike do skladateljev 
20. in 21. stoletja izkazala 
umetniško nadarjenost, za-
vidljivo tehnično pripravlje-

nost, usklajenost soigre, prepričljivost in smisel 
za nastopanje – Žan Trobas je napovedoval ves 
program – ter polepšala večer ne ravno števil-
nim, a hvaležnim poslušalcem. 

Majda Jecelj (povzeto po članku v 
Večeru 12. 3. 2014), Foto Tone

43. tekmovanje mladih glasbenikov RS
Od 10. do 20. marca 2014 je potekalo 43. 

tekmovanje mladih glasbenikov Republike 
Slovenije. Udeležili so se ga tudi učenci le-
narške glasbene šole, ki so na regijskem tek-
movanju prejeli zlato priznanje in se s svojim 
rezultatom uvrstili na državno tekmovanje.

Tudi tokrat so se odlično odrezali in dose-
gli izjemne uspehe. Ben Šnajder je v disci-
plini harmonika v 1. b kategoriji prejel zlato 
plaketo in 3. nagrado. Domen Šnajder je v 
isti kategoriji prejel zlato plaketo. Mentor 
obeh učencev je Kristijan Brus. Na državno 
tekmovanje sta se uvrstila tudi kitarista Peter 

Markoli in Kaja Rajter v disciplini kitarski 
duo, 1. a kategorija. Pod mentorstvom Bog-
dana Štabuca sta prejela zlato plaketo in tretjo 
nagrado. V disciplini trobenta so tekmovali 
štirje tekmovalci iz razreda Simona Štelcerja, 
s klavirjem pa jih je spremljala Zala Čuček. 
V kategoriji 1. b je Matija Ploj prejel srebrno 
plaketo, Vid Leva bronasto plaketo, Gregor 
Krepek pa priznanje za udeležbo. V kategori-
ji 1. c je tekmoval Nejc Kuri in prejel brona-
sto plaketo. Vsem tekmovalcem in njihovim 
mentorjem čestitamo za izjemne dosežke!

Irena Košmerl Leš

Županske volitve 8. aprila
Radijska igra Toneta Štefaneca Županske volitve, ki smo jo pred časom predstavili v Ov-

tarjevih novicah, bo objavljena na I. programu Radia Slovenija v torek, 8. aprila, ob 21.05. 
Ponovitev bo v ponedeljek, 14. aprila, ob 22.05 na III. programu.
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Mednarodni literarni maraton – petkova noč knjige
Tokrat bodo gostje prišli iz Črne gore, Hr-

vaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. 
Maraton bo potekal v petek, 25. aprila 2014, 
med 18. in 1. uro zjutraj v Knjižnici Lenart. 
Do konca redakcije se je prijavilo že preko 

dvajset udeležencev, ki bodo brali poezijo in 
prozo. Organizatorji so Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava Lenart, Knjižnica Lenart v sodelova-
nju z občino Lenart in ZKD Slovenskih goric.

Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških 

skupin bo potekalo v kulturnem domu v 
Sveti Trojici v nedeljo, 6. aprila 2014, ob 15. 
uri, ko bo nastopila gledališka skupina Tu-
rističnega društva Sveta Trojica s predstavo 
Vinka Möderndorferja: Vaja zbora v prired-
bi in režiji Jožeta Ploja, in v petek, 12. aprila 
2014, ob 10. uri, ko bo nastopila Gledališka 

skupina Reciklaža, KD Reciklaža z gledali-
ško predstavo z naslovom Prevzetna neve-
sta v režiji Sare Špelec, ki je tudi priredila 
basen Ivana Krilova. Srečanje bodo pripra-
vili JSKD Lenart v sodelovanju s TD Sveta 
Trojica in KD Reciklaža in občino Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, strokovno pa 
ga bo spremljal Miha Golob. 

Regijsko srečanje z gledališkega področja
Vsako leto ima Območna izpostava JSKD 

Lenart v programu tudi načrtovano izved-
bo regijskih srečanj. Letos so organizatorji 

srečanja odraslih gledaliških skupin, ki bo 
potekalo 9. in 10. maja v Domu kulture v 
Lenartu.

Slovenski dnevi knjige v 
Lenartu

V okviru Slovenskih dnevov knjige bo v 
Lenartu potekala predstavitev knjige Zvez-
da, Milana Novaka iz Slovenske Bistrice. 
Avtor bo sočasno odprl tudi razstavo svojih 
slik iz ciklusa Obrazi. Predstavitev bo pote-
kala v četrtek, 17. aprila, ob 19. uri v Knji-
žnici Lenart. Večer je pripravila in ga bo 
tudi vodila Breda Slavinec. Organizatorji so 
Javni sklad Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti, Območna izpostava Lenart, 
Knjižnica Lenart v sodelovanju z občino 
Lenart in ZKD Slovenskih goric.

V Lenartu bo potekal večer z gostjo Vesno Radovanovič 
Vesna Radovanovič v sebi združuje veli-

ko vlog – je pesnica, pisateljica, pravljičar-
ka, knjižničarka, urednica, pripovedovalka 
zgodb, Čopova nagrajenka in prejemnica 
priznanja IBBY 2010. Naša gostja bo v pe-
tek, 28. marca 2014, ob 19. uri v Knjižnici 
Lenart. Pripovedovala bo zgodbe in pravlji-
ce v slovenščini in prekmurščini. In hkrati 
dovolila, da jo spoznamo še v drugih vlo-
gah. Večer je pripravila Breda Slavinec, ki 
se bo z gostjo tudi pogovarjala. Organiza-
torji so Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Lenart, Knjižnica Lenart v sodelovanju z 
občino Lenart in ZKD Slovenskih goric.

Dobra žena
»Ti pa imaš zares dobro ženo. Vsak dan 
imaš obleko tako lepo zlikano.«
»Res je. Likanje je prva stvar, ki me jo je po 
poroki naučila.«

Zasledovalec
Moški je zasledoval žensko, ki je šla skozi 
park
Iznenada se je obrnila in ostro vprašala: 
»Zakaj me zasledujete?«
»To se sedaj, ko ste se obrnili, tudi sam 
sprašujem.«

Naftni mogotec
»Občudujem velike slikarje,« je dejal naftni 
mogotec po tem, ko so mu razkazali ume-
tnostno galerijo.
»Zakaj pa?«
»Ker so znali nekaj kapljic olja prodati 
bolje, kot mi danes prodajamo tankerje 
nafte.«

Grožnje
»Zakaj si tako potrt?«
»Mož moje ljubice mi je zagrozil, da bo 
posilil mojo ženo.«
»Grozno, pa si to prijavil policiji.«
»Ne, žena mi ne dovoli.«

Napaka
»Kdo pa je ta ženska, ki nenehno govori 
kot navita?« je možakar na nekem družab-
nem srečanju povprašal svojega soseda.
»Moja žena,« je odvrnil vprašani.
»Joj, oprostite ...«
»Nič se ne opravičujte, saj sem napako 
naredil jaz, ne vi.«

Dober nagrobni napis
»Si videl, kakšen nagrobni spomenik je 
Ivanka postavila svojemu možu?«
»Ne. Kakšen pa je?«
»Izklesan je iz kamna. Nanj pa je žena dala 
napisati: 'Tukaj leži moj mož. Jaz pa doma 
počivam v miru.'«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

FUTSAL
ŠD Zavrh prvak 3. SFL Maribor 

ŠD Zavrh je uspelo ponoviti podvig izpred 
treh sezon, ko so osvojili prvo mesto v 3. 
SFL – Maribor. Spomnimo, pred tremi leti je 
ekipa Zavrha zbrala ob koncu sezone točko 
več od takrat drugouvrščenega Gostišča pri 
Antonu. Igralci ŠD Zavrh so od 18-ih tekem 
v letošnji sezoni nanizali 14 zmag, 1 remi in 3 
poraze, zbrali 43 točk ter tako suvereno opra-
vili s tekmeci v 3. SFL. Kljub prvemu mestu 
v ligi in s tem neposre-
dni uvrstitvi v 2. SFL 
pa predsednik kluba 
ŠD Zavrh Anton Čuš 
poudarja, da se bodo 
napredovanju v 2. SFL 
najverjetneje odpove-
dali. Razlog: pomanj-
kanje finančnih sred-
stev, ki jih tekmovanje 
v 2. SFL zahteva precej 
več kot v 3. SFL.

Ekipi ŠD Zavrh so 
se s šestimi točkami 
zaostanka še najbolj 
približali sosedje iz 
Selc, točneje ekipa Sel-
ce Virtuozi Proficio, ki 

je na drugem mestu zbrala 37 točk. 3. mesto 
je zasedel KMN Slemen (35 točk). Sledijo: 4. 
KMN Petelin Benedikt (31), 5. FC Ptuj (30), 
6. ŠD Cerkvenjak Lotos (28), 7. KMN Slo-
venske gorice (20), 8. TBS TEAM24 Miklavž 
(18), 9. Cerkvenjak Gostišče Anton (11) in 
10. Sv. Ana – Zgornja Ščavnica (8). 

D. K.

Slovenskim goricam naslov državnih prvakov v 
futsalu do 13 let

Sobota, 15. marca 2014, bo za KMN Slo-
venske gorice vpisana z zlatimi črkami. Zlata 
je bila tudi medalja, ki so si jo mladi igralci 
Slovenskih goric za osvojen naslov državnih 
prvakov nadeli okrog vratu. S tem je ekipa 
do 13 let po točno desetih letih od nazadnje 
osvojenega naslova državnih prvakov, v ta-
kratnem tekmovanju do 17 let, osvojila že 3. 
naslov državnih prvakov v klubski zgodovi-
ni (prvega leta 2003). Polni pričakovanj so 
(smo) igralci, vodstvo kluba in starši odpo-
tovali na zaključni turnir, ki je letos potekal 
pri branilcih naslova, v Ljutomeru. Redni del 
tekmovanja je namreč ekipa Slovenskih goric 
v vzhodni skupini končala brez poraza, od 
12-ih tekem je zabeležila 10 zmag in 2 remija. 
Tako je nogometaše Slovenskih goric v polfi-
nalnem obračunu čakala drugouvrščena Liti-
ja iz zahodne skupine. Kljub nervozi, ki je je 
bilo čutiti pri igralcih, so Slovenskogoričani 
suvereno odpravili Litijane (5:1). V drugem 
polfinalu pa je domači Meteorplast z rezulta-
tom 10:3 ugnal nemočni Extrem iz Sodražice. 
V derbiju starih znancev, ekip iz vzhodnega 
dela države, je bilo po dosedanjih medse-
bojnih tekmah pričakovati napet in negotov 

boj. Ljutomerčani so pričeli silovito in že po 
pol minute igre povedli. Nadaljevanje prvega 
polčasa je pripadlo našim nogometašem, ki 
so po mojstrovini Matica Goznika izid v 6. 
minuti izenačili ter nato po zaporednih za-
detkih Roka Sužnika, Žana Šprajc Žagavca in 
Jakoba Nemšaka ob koncu polčasa vodili 4:1. 
V drugem so povedli že z rezultatom 5:1 a so 
v zadnjih minutah igre nekoliko popustili, 
tako da se je tekma končala z rezultatom 5:4. 
Mladi nogometaši Slovenskih goric so tako 
kronali 6-letno obdobje, odkar smo v Voliči-
ni pričeli s šolo futsala. 

Za ekipo Slovenskih goric do 13 let so v 
tej sezoni nastopili: Rok Sužnik, Miha Doba-
ja, Aljaž Goznik, Matic Goznik, Aljaž Ruis, 
Alen Ruis, Žan Šprajc Žagavec, Jakob Nem-
šak, Matija Matic Horvat, Žan Rebernik, Nik 
Kostanjevec, Marko Bračko, Jan Fras, Luka 
Horvat in Rene Capl. Prav tako prihaja iz eki-
pe Slovenskih goric najboljši strelec sezone v 
državnem prvenstvu do 13 let in sicer Aljaž 
Ruis, ki je v rednem delu sezone nasprotno 
mrežo zatresel 27 krat.

D. K. 

BADMINTON
Maribor GP open 2014 – odlični uspehi članov ŠD 
Sveta Ana 

V soboto, 15. 2. 2014, 
je v Mariboru v  Uni-
verzitetnem športnem 
centru Leona Štuklja 
potekal Maribor Grand 
Prix open 2014, do se-
daj največji rekreativni 
turnir v badmintonu 
na območju Slovenije. 
Sodelovalo je 145 ude-
ležencev, odigranih je 
bilo 337 tekem. Igralo 
se je v štirih jakostnih 
skupinah, tekmova-
nje pa so popestrili 
ob igralcih iz celotne 
Slovenije tudi igralci 
iz Avstrije, Hrvaške in 
Bosne in Hercegovine.  

Odprtega turnirja v Mariboru se je udeleži-
lo tudi osem članov Športnega društva Sveta 
Ana. Ob vseh novih izkušnjah, ki so  jih pri-
dobili, se lahko pohvalijo z drugim mestom v 
kategoriji C: moški posamezno - Rok Berden; 

tretjim mestom v kategoriji C: moške dvojice 
- Rok Berden in Marko Polenšak in drugim 
mestom v kategoriji B: moški posamezno - 
Rok Rajzman.

Boštjan Zemljič
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mladinskega prvenstva v taekwondoju Alen 
Preložnik iz Voličine. Ob tem je Alen nanizal 
še več prvih mest na različnih mednarodnih 
tekmovanjih, tako doma kot tudi v tujini. Prav 
tako je Alen državni prvak v kickboxu med ka-
deti v kategorijah do 43 in 47 kg. 

Za perspektivne športnike so priznanja pre-
jeli kolesar KK TBP Lenart Žiga Slekovec za 
tri uvrstitve na oder za zmagovalce na medna-
rodnih kolesarkih dirkah v sosednji Hrvaški 
in več uvrstitev med 10 na dirkah po Slove-
niji. Sven Hojs za naslov državnega prvaka v 
kickboxu v kategorijah do 37 in 42 kg ter več 
prvih in drugih mest na tekmovanjih v taek-
wondoju v tujini kot doma v Sloveniji. Rok Su-
žnik je v minulem letu z ekipo KMN Slovenske 
gorice osvojil 3. mesto v državnem prvenstvu 
do 13 let in postal državni prvak v teku na 60 
m z ovirami v konkurenci dečkov, letnik 2000. 
Alen Breznik iz Jurovskega Dola je na različ-
nih tekmovanjih v ju-jitsu na mednarodnih 
turnirjih v Sloveniji in tujini v kategoriji mla-
dinci nad 94 kg osvojil 4 prva mesta. Prav tako 
je osvojil naslov državnega prvaka. 

Najboljša ženska ekipa Slovenskih goric 
2013 – OK Benedikt 

Za najboljšo žen-
sko ekipo na podro-
čju osrednjih Sloven-
skih goric v letu 2013 
so se potegovale eki-
pe Twirling plesne-
ga in mažoretnega 
kluba Lenart, ŽNK 
Cerkvenjak, OK Be-
nedikt in IOK Zoja 
Lenart. Priznanje iz 
rok direktorja Radia 
Slovenske gorice, 
Maksa Kurbusa, je 
prejela lanskoletna 
kapetanka OK Bene-
dikt, Martina Rajšp, 
ki je v preteklem letu 
s 3. mestom v 2. DOL 

le za las zgrešila kvalifikacije za 1. DOL. 

Najboljša moška ekipa Slovenskih goric 
2013 – NK Lenart 

Za najboljšo moško ekipo Slovenskih goric 
so bile nominirane 
nogometne ekipe 
NK Lenart, KMN 
Benedikt in KMN 
Slovenske gorice. 
Priznanje za najbolj-
šo moško ekipo, ki 
ga je podelil predse-
dnik ŠZ Lenart, Igor 
Jurančič, je prejel NK 
Lenart. Lani je prvič 
zaigral v Štajerski ligi 
in si z 10. mestom 
zagotovil obstanek. 
Po jesenskem delu 
sezone 2013/14 pa 
lenarški nogometaši 
z zgolj dvema točka-
ma zaostanka za dru-
gouvrščeno ekipo zasedajo 4. mesto in so tako 
resen kandidat za kvalifikacije za 3. slovensko 
nogometno ligo. 

Naj športnica Mojca Grandovec, Naj špor-
tnik Leon Črnčič

Vrhunec prireditve je bilo imenovanje naj-
boljše športnice in športnika leta. Priznanji sta 

podelila Ivan Levak, 
član IO Olimpijskega 
komiteja Slovenije in 
hkrati predsednik Gi-
mnastične zveze Slo-
venije in predsednik 
nadzornega odbora 
Evropske gimnastič-
ne zveze, in direk-
torica RASG Tanja 
Vintar. Nominirane 
so bile atletinja Moj-
ca Grandovec, ki je 
lani osvojila naslova 
državne prvakinje na 
3000 in 5000 m. V ce-
stnem teku na 10.000 
m je postala držav-

na podprvakinja. Bila 2. na 5000 m na finalu 
Atletskega pokala Slovenije in na LJ-maratonu 
na 21 km. Na balkanskem veteranskem prven-
stvu v Zagrebu je na 5000 m osvojila naslov 

balkanske prvakinje. Tem rezultatom je dodala 
še več uvrstitev med tri na različnih tekih po 
Sloveniji in v tujini. Med najboljše tri športnice 
je bila izbrana tudi odbojkarica Tamara Borko 
iz Ihove, ki je bila kot igralka KEME Puconci 
najučinkovitejša igralka po točkah, doseženih 
na tekmo v 1. DOL. Pred sezono 2013/2014 je 
prestopila v CALCIT Volleyball Kamnik, kjer 
ji je zaupana vloga kapetanke. S soigralko Saro 
Sakovič sodi med najboljše tri pare v odbojki 
na mivki v Sloveniji. Med tri najboljše špor-
tnice se je uvrstila tudi 23- letna nogometašica 
Tanja Vrabl iz Zg. Porčiča, ki je zadnji dve leti 
skupaj z ekipo ŽNK Pomurje–Beltinci osvojila 
naslova članskih državnih nogometnih prva-

kinj. V lanskih kvali-
fikacijah za evropsko 
ligo prvakinj je na 
treh tekmah dala kar 
8 golov. V jesenskem 
delu državnega pr-
venstva 2013/14 se 
je med strelke vpisala 
že 25-krat. Za špor-
tnico leta Slovenskih 
goric pa je bila izbra-
na atletinja Mojca 
Grandovec. 

Med najboljše tri 
športnike so bili iz-
brani Žan Majer, 
nogometaš prvoli-
gaša NK Domžale, 
tudi član slovenske 

mladinske reprezentance do 21 let, atlet Tadej 
Verbošt, ki je na državnem prvenstvu za mlajše 
člane v teku na 1500 m osvojil naslov državnega 
prvaka, bil 2. v kvali-
fikacijah za Atletski 
pokal Slovenije med 
člani na 800 in 4. na 
400 metrov ter nani-
zal več uvrstitev med 
najboljše na medna-
rodnih in domačih 
tekih na 800 in 1500 
m. Med tri najboljše 
športnike je bil izbran 
tudi Leon Črnčič, ki 
je bil na koncu pro-
galšen za najboljšega 
športnika Slovenskih 
goric. Že tretje leto 
zapored je standardni 
član in »motor« ekipe 
velenjskega Rudarja v 
1. SNL. Pred tem si je izkušnje nabiral v Italiji in 
Angliji. Več let je član mlajših selekcij slovenske 
reprezentance in tako trka tudi na vrata sloven-
ske članske reprezentance.

Priznanja za življenjsko delo na področju 
športa v Slovenskih goricah

Priznanja so podelili Mirko Kozar, predse-
dnik ŠZ Cerkvenjak, Edvard Pukšič, odgovor-
ni urednik Ovtarjevih novic, in Marko Šebart, 
aktualni Ovtar Slovenskih goric. Priznanja so 
prejeli: Janko Maguša iz Peščenega Vrha pri 
Cerkvenjaku, ki ima veliko zaslug za razvoj 
športa v Cerkvenjaku, kjer je bil tako trener 
številnim mladim nogometašem in funkcionar 
ter gonilna sila v različnih športnih društvih in 
zvezah. Bil je predsednik DTV Partizan Cer-
kvenjak, kasneje ŠD Cerkvenjak, član uprav-
nega odbora ŠZ Lenart, soustanovitelj lige 
malega nogometa na območju skupne občine 
Lenart, soustanovitelj NK Cerkvenjak in prvi 
predsednik NK Cerkvenjak. 

Franc Meke, pobudnik in eden začetnikov 
razvoja planinstva v regiji. Član PD Lenart od 
leta 1975 ter od leta 2000 predsednik društva. 

V petek, 7. marca 2014, je v kulturnem domu Lenart potekala razglasitev Športnika leta Slo-
venskih goric za leto 2013. Častna naziva športnika in športnice leta sta si po mnenju strokovne 
komisije, ki so jo sestavljali predstavniki Ovtarjevih novic, Radia Slovenske gorice, SIP TV, ŠZ 
Lenart in ŠZ Cerkvenjak, prislužila nogometaš velenjskega Rudarja Leon Črnič in atletinja AD 
Štajerska Mojca Grandovec. Za najboljšo moško ekipo preteklega leta je bila izbrana ekipa NK 
Lenart, za najuspešnejšo žensko ekipo pa OK Benedikt. Naj perspektivna športnik in športnica 
pa sta postala taekwondojist Alen Preložnik iz Voličine, 3. s svetovnega mladinskega prvenstva, 
in Lana Žabčič, evropska mažoretna prvakinja. 

Priznanja za dolgoletno delo na področju športa in za njihov prispevek k razvoju športa v 
osrednjih Slovenskih goricah so prejeli Franc Meke, Darko Rebernik in Janko Maguša. Poleg 
številnih športnikov, predstavnikov društev, ravnateljev, nagrajencev in drugih gostov so si 
prireditev ogledali član izvršnega odbora olimpijskega komiteja Slovenije in predsednik Gim-
nastične zveze Slovenije ter predsednik nadzornega odbora Evropske gimnastične zveze Ivan 
Levak, župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, poslanec DZ Franc Breznik in podžupani 
slovenskogoriških občin. 

Poleg priznanj najboljšim športnikom in ekipam so prireditev popestrili otroci pevskega zbo-
ra Kamenčki iz Vrtca Lenart, Valentina Tuš s plesno točko in Sara Hercog ob spremljavi Tilna 
Damiša z glasbenima točkama.

Prireditev, ki smo jo v tesnem sodelovanju Ovtarjevih novic z Radiom Slovenske gorice, SIP 
TV, Športno zvezo Lenart in Športno zvezo Cerkvenjak oživili po večletnem premoru, je glede 
na številne pozitivne odzive med športniki in drugimi naletela na pozitiven odziv. Tako bomo 
prihodnje leto lahko pozdravili najboljše športnike Slovenskih goric 2014. 

Leon Črnčič in Mojca Grandovec športnik in 
športnica leta Slovenskih goric za leto 2013

Naj športna šola 2012/2013 – OŠ J. Hudale-
sa Jurovski Dol

Po himni, ki jo je zapel otroški pevski zbor 
Kamenčki iz Vrtca Lenart in uvodnih nagovo-
rih moderatorjev Romane Drumlič in Maksa 
Kurbusa je predsednik ŠZ Lenart Igor Jurančič 
podelil pokal za naj športno šolo preteklega 
leta. Glede na rezultate, ki so jih mladi športni-
ki dosegli v preteklem šolskem letu v različnih 
športnih disciplinah, si je naziv Naj športne 
šole prislužila OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol.

Naj perspektivna športnica Slovenskih go-
ric 2013 Lana Žabčič

Priznanja perspektivnim športnicam Slo-
venskih goric leta 2013 je podeljeval Dejan 
Kramberger, vodja organizacijskega odbora 

izbora športnika leta Slovenskih goric. Za naj 
perspektivno športnico Slovenskih goric 2013 
je bila imenovana državna in evropska mažo-
retna prvakinja Lana Žabčič iz Lenarta, ki je 
v preteklem letu osvojila naslov državne prva-
kinje v kategoriji solo junior. V isti kategoriji 
je na 15. evropskem prvenstvu mažoretk v če-
škem Brnu postala Evropska mažoretna prva-
kinja. 

Priznanja za perspektivne športnice so pre-
jele: Eva Skaza, kolesarka lenarškega kolesar-
skega kluba TBP Lenart, ki je v letu 2013 na 
državnem prvenstvu v kronometru v katego-
riji mlajših mladink osvojila 1. mesto in naslov 
državne prvakinje. Prav tako pa je Eva naslov 
državne prvakinje v svoji kategoriji osvojila v 
triatlonu. Lia Ludvik za uspehe v judu; lansko 
leto je osvojila naslov državne prvakinje med 
starejšimi deklicami do 48 kg. Ob tem je dose-
gla še več turnirskih zmag v Lendavi, na Ptuju, 
v Dupleku in Zagrebu. Lara Larisa Bratuša 
Špendl iz Močne je za atletski klub Almont iz 
Slovenske Bistrice lani na državnem prvenstvu 
med članicami osvojila 2. mesto v suvanju kro-
gle in 3. v metu diska. V Konkurenci mlajših 
članic je na atletskem tekmovanju v Kopru 
osvojila 1. mesto v metu diska in 2. mesto v 
suvanju krogle.

Naj perspektivni športnik Slovenskih goric 
2013 Alen Preložnik

Priznanja za perspektivne športnike je pode-
ljeval moderator in voditelj na Radiu Slovenske 
gorice Damjan Veršič. Za naj perspektivnega 
športnika leta 2013 je bil izbran 3. s svetovnega 

Po himni, ki jo je zapel otroški pevski zbor 

Priznanja za perspektivne športnike je pode

sko ekipo na podro
čju osrednjih Sloven
skih goric v letu 2013 
so se potegovale eki
pe 
ga in mažoretnega 
kluba Lenart, ŽNK 
Cerkvenjak, OK Be
nedikt in IOK Zoja 
Lenart. 
rok direktorja Radia 
Slovenske gorice, 
Maksa Kurbusa, je 
prejela lanskoletna 
kapetanka 
dikt, 
ki je v preteklem letu 
s 3. mestom v 2. DOL 

kinj. V lanskih kvali
fikacijah za evropsko 
ligo prvakinj je na 
treh tekmah dala kar 
8 golov. V jesenskem 
delu državnega pr
venstva 2013/14 se 
je med strelke vpisala 
že 25-krat. Za špor
tnico leta Slovenskih 
goric pa je bila izbra
na atletinja 
Grandovec. 

športnike so bili iz
brani 
nogometaš prvoli
gaša NK Domžale, 
tudi član slovenske 

podelila 
član IO Olimpijskega 
komiteja Slovenije in 
hkrati predsednik Gi
mnastične zveze Slo
venije in predsednik 
nadzornega odbora 
Evropske gimnastič
ne zveze, in direk
torica RASG 
Vintar
so bile atletinja 
ca Grandovec
lani osvojila naslova 
državne prvakinje na 
3000 in 5000 m. V ce
stnem teku na 10.000 
m je postala držav
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO

Z njegovim uspešnim delom število članov ne-
nehno raste (zdaj šteje 291 članov, ob prevze-
mu je štelo 48 članov). Prav tako je bil leta 1977 
pobudnik oblikovanja in markiranja pomurske 
planinske poti, leta 1992 pobudnik prvomaj-
skih pohodov na Zavrh, organizator pohodov 
za tri generacije, nočnih pohodov ob polni luni, 
planinskih izletov in dopustov. Pomembno na-
logo pa opravlja tudi pri skrbi za izobraževanje 
članov v okviru Planinske zveze Slovenije.

Darko Rebernik, športnik po duši od malih 
nog. Nekdanji nogometaš DTV Partizan Voliči-
na in KMN Slovenske gorice ter član Atletskega 
kluba Branik Maribor, za katerega je 1970–1975 

tekmoval po Jugo-
slaviji in tujini. Z 
odličnimi rezultati 
se je proslavil pred-
vsem v tekih na 5000 
in 10000 m, kasneje 
pa tudi v maratonu 
in polmaratonu. Ko 
je 1978 postal prvak 
ljubljanskega arma-
dnega prvenstva na 
800 m, je TV prenos 
gledala vsa Voliči-
na. Darko je bil tudi 

predsednik DTV Partizan Voličina, pobudnik 
in organizator Občinske košarkarske lige, orga-
nizator krosa v atletiki v Voličini z atleti iz dru-
gih republik. Zmagovalec med člani je bil prav 
on. Bil je prvi trener Občinskega košarkarskega 
kluba Lenart in z Aleksandrom Lešem prvi re-
gistrirani sodnik košarke v Slovenskih goricah, 
ustanovitelj Občinskega atletskega kluba Lenart, 
pobudnik teka po ulicah Lenarta, prvi profesi-
onalni sekretar Športne zveze Lenart; vodil je 
smučarske in plavalne tečaje in naučil plavati 
čez 1000 otrok. Velik prispevek k promociji 
športa je dodal preko Radia Slovenske gorice.

Dejan Kramberger, Foto: E. P.

»Peter, zakaj si danes tako naježen?« je pri malici 
rezkarja Petra povprašala šivilja Marica.

»Mulec mi povzroča skrbi,« je na kratko odvrnil Pe-
ter.

»Kaj pa je ušpičil?« je zanimalo Marico.
»Sošolci in sošolke so ga izvolili za predsednika ra-

zreda,« je pojasnil Peter.
»Kaj pa je s tem narobe?« je presenečeno povprašal 

mizar Tone.
»Le kaj? Tako se začne. Na sestanku predsednikov 

razreda so ga nato izvolili za poslanca v otroškem par-
lamentu,« se je prijel za glavo Peter.

»Kaj pa je s tem narobe, če je poslanec mladih?« je 
zanimalo Marico.

»Le kaj bi bilo narobe,« je vzkipel Peter. »Ali ne vi-
diš, kaj počnejo naši poslanci, ministri in drugi politi-
ki. Vsi vemo, da iz malega raste veliko.«

»No – ja,« se je zahihital Tone. »Sedaj se sicer raz-
burjaš, če bo čez nekaj let prinesel domov zajeten kup-
ček denarja, pa se ga tudi ne boš branil, ali ne?«

»Tone, ne izzivaj me, saj veš, kaj si mislim o teh stva-
reh,« je zarohnel Peter.

»Peter, ne razburjaj se,« ga je miril Tone. »Raje se 
pogovori s sinom, ali ti lahko priskrbi kakšno boljšo 
službo. Kdo ve, koga vse bo srečal v parlamentu? Tam 
je vedno mnogo velikih 'živin'.«

»Tone, ne delajte prehitro računov brez krčmarja,« 
je odločno dejala kuharica Marica. »Mladi so boljši, 
kot si mislimo.«

»Kako to misliš?« je dvignil glavo Tone.
»Petrov sin je podobno kot večina mladih pošten 

fant, poln idealizma,« je pojasnila Marica. »Takšni 
fantje in dekleta, ki ne mislijo samo nase, lahko na seji 
otroškega parlamenta vse presenetijo.«

»Kako to misliš?« je povprašal Tone.
»E, moj Tone. Ko bodo sedeli kot poslanci v par-

lamentu, lahko otroci, denimo, sklenejo, da ne bodo 
vračali dolgov, ki jih je naredila naša generacija. Prav 
tako lahko vladi prepovejo, da bi se na račun njihove 
bodočnosti še naprej zadolževala v tujini. Potem bomo 
vsi skupaj tenko poiskali, ker nam bo zmanjkalo de-
narja,« je dejala Marica.

»Hm, če dobro premislim, zares ne vem, zakaj bi se 
morali mulci sestajati na nekakšnem otroškem parla-
mentu,« je dejal Tone. »Naj se raje učijo od nas, starej-
ših, in čakajo, da pride njihov čas.«

»Če bo otroški parlament zares sprejel takšne sklepe, 
bom ponosen na svojega sina,« je dejal Peter. »Samo to 
mu bom še predlagal, naj zahtevajo, da krivce za naše 
zadolževanje in tajkunsko privatizacijo takoj postavijo 
pred sodišče.«

»Peter, zakaj si danes tako naježen?« je pri malici »Tone, ne delajte prehitro računov brez krčmarja,« 

Otroški parlament Piše: Tomaž KšelaHUMORESKA
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*Bonus dodatne 1 ure pogovorov na mesec velja za vsa nova naročniška 
razmerja ob sklenitvi ali za vsa obstoječa naročniška razmerja ob spremembi v 
naročniški paket SeniorD in za vsa obstoječa naročniška razmerja, ki so že 
sklenjena v naročniškem paketu SeniorD in želijo pridobiti dodatne količine 
storitev. Količine so dodane za obdobje vezave 24 mesecev od dneva 
podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja. Za 
koriščenje dodatne 1 ure pogovorov morate zakupiti vsaj 1 uro pogovorov.
Ponudba telefonov velja do razprodaje zalog na vseh naročniških paketih ob 
vezavi za 24 mesecev. Cene vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa 
na www.debitel.si. Za morebitne tipkarske napake v besedilu se opravičujemo.

Naročniški paket SeniorD

www.debitel.si 

Seniorji si pri Debitelu 
svoj naročniški paket 
sestavljamo po svoje! 

Seniorji si pri Debitelu

Mi smo vedno 
za akcijo! 

redna cena
63€ 

Nokia
Asha 
206

redna cena
56€ 

Alcatel
20.10X

Brez naročnine. Enotna cena klicev v 
vsa slovenska omrežja.

Zakupite le tisto, 
kar zares porabite.

Zakupljena 
količina 

(ure pogovorov)

1 ura

2 uri

4 ure

8 ur

Zakupljena 
količina 
(SMS/MB)

50

100

200

500

Klici v vsa 
slovenska 
omrežja

5 €

9 €

16 €

21 €

Sporočila 
SMS

3 €

5 €

9 €

15 €

Z bonusom*

2 uri

3 ure

5 ur

9 ur

Prenos 
podatkov

7 €

8 €

9 €

10 €

Evitel d.o.o. PE G. Radgona
Lackova ulica 22
9250 Gornja Radgona
Tel: 041 750 409
Email: gr.evitel@siol.net

Evitel d.o.o. PE Lenart
Ob Poleni 35
2230 Lenart v Slov. Goricah
Tel: 051 605 176
Email: lenart.evitel@siol.net

Mi smo vedno

Brezplačno 

dodamo 1 uro 

pogovorov 

na mesec!

Brezplačno 

dodamo 1 uro Brezplačno 

dodamo 1 uro Brezplačno 

pogovorov 

BonusBonusBonus!

Minute v vsa slovenska omrežja

Sporočila SMS/MMS

Prenos podatkov

LTE/4GTViN

Shramba S (5 GB)

Shramba S (5 GB) 

MESEČNA NAROČNINA S
KUPONOM UGODNOSTI

Neomejeni A Neomejeni B Neomejeni C Neomejeni D
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Slovenske gorice na sejmu Altermed  
v Celju

Na sejmu Altermed 
so se letos prvič pod 
okriljem Društva za 
razvoj podeželja LAS 
Ovtar Slovenskih goric 
predstavljali ponudniki 
iz Slovenskih goric. Na 
ogled je bila raznovr-
stna ponudba, ki se trži 
pod blagovno znamko 
Ovtar. 

To so predvsem  
lokalni proizvodi kme-
tij: bučno olje, sad-

je, zelišča, čebelarski  
pridelki... Z veseljem pa 
smo obiskovalce vabili, 
da nas obiščejo v naših 
krajih, z obljubo, da jih 
bomo razvajali z odlič-
nimi kulinaričnimi 
dobrotami in odlično 
kapljico. 

Na pohodniških in 
kolesarskih poteh po 
gričih pa si bodo lah-
ko ogledali različne 
kulturne znamenitosti 
in naravne danosti. Na 
sejmu je sodelovala 
tudi OŠ Lenart, ki je 
v okviru projekta Eko 
šola v pokušino obisko-
valcem ponujala kruh 

z zdravimi namazi ali 
medom. 

Sejem v Celju je bil 
ponovno odlična pri-
ložnost za promocijo 
in prikaz pestrosti naše 
Ovtarjeve ponudbe!

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

z zdravimi namazi ali 
medom. 

ponovno odlična pri
ložnost za promocijo 
in prikaz pestrosti naše 
Ovtarjeve ponudbe!

Na pohodniških in 
kolesarskih poteh po 
gričih pa si bodo lah
ko ogledali različne 
kulturne znamenitosti 
in naravne danosti. Na 
sejmu je sodelovala 
tudi OŠ Lenart, ki je 
v okviru projekta Eko 
šola v pokušino obisko
valcem ponujala kruh 

Bergenija
Za bergenijo bi lahko rekli, da je Trnulj-

čica, ki se je zbudila iz spanja, saj je ta skro-
mna trajnica včasih bila zelo priljubljena, 
potem je zatonila v pozabo, danes pa je zo-
pet moderna. Očara nas z velikimi usnjati-
mi, bleščečimi, okroglimi listi, ki se jeseni 
obarvajo rdeče ali bakreno in ostanejo lepi 
dolgo v zimo in pomlad. Pomladi se pojavi-
jo cvetovi, nanizani v grozdastih socvetjih 
v odtenkih rdeče, rožnate in bele barve. 
Bergenijo odlikuje trpe-
žnost, saj prenese veliko 
rastišč in pogojev na 
vrtu. Sadimo jo v odce-
dna tla, tako na senčna 
kot sončna mesta. Če je 
na soncu, so listi manjši, 
vendar lepše obarvani, v 
senci pa večji in bolj ze-
leni. Najlepši so enoletni 
mladi listi, stare sproti 
odstranjujemo, še pose-
bej pomladi, ko odstra-
nimo tudi od zime po-
škodovane liste in tako 
naredimo prostor cve-
tju. Obstajajo tudi pisa-
nolistne sorte. Cvetovi nekaterih sort dišijo 
in jih uporabljamo v pomladanskih šopkih. 
Bergenije sadimo v skupine, tako da pridejo 
bolj do izraza. Lepe so kot obrobe gredic, v 
kombinaciji z drugimi rastlinami jih sadimo 
v ospredje. Lepo se podajo k okrasnim tra-
vam, iskrivkam, krvomočnicam, češljaku, 
ustreza jim družba pomladanskih čebulnic, 
telohov in praproti. Primerna je za grede, ki 
mejijo na tlakovane poti, saj so ta tla običaj-
no suha, bergenija pa prenese tudi pomanj-
kanje vode in uspeva celo v pesku. Sadimo 
jo tudi na grobove, v cvetlična korita in ze-
lene stene. Za bogato cvetenje je potrebna 
bogata vrtna prst, seveda se v tem primeru 

rastlina močno razrašča, zato jo po cvetenju 
izkopljemo, razdelimo, skrajšamo rizome in 
ponovno posadimo. Do naslednje pomladi 
bo zrasla v lepi, šopasti, strnjeni rasti. Pri 
ustrezni oskrbi ostaja lepa na istem mestu 
leta in leta.

Danes, ko pišem ta članek, je Gregorjevo 
ali dan, ko se ptički ženijo. Po starem kole-
darju tudi začetek pomladi. V krajih po Slo-
veniji spremljajo Gregorjevo različni običa-

ji. V Beli krajini skrijejo potičke za otroke v 
grmovje, češ da so to ostanki ptičje gostije. 
Tudi spuščanje lučk po vodi (gregorčkov) 
je običaj, ki izhaja od čevljarjev iz Tržiča in 
pomeni »proč z lučjo, saj je že dovolj sončne 
svetlobe.« Zanimiv pa je bil običaj na Go-
renjskem, kjer so ljudje oponašali petje po-
sameznih ptic, da bi jih zmedli pri ženitvi. 
Žal ne vem za noben tak običaj v naših kra-
jih, zato pa v teh dneh zelo rada prisluhnem 
veselemu žgolenju ptičkov in seveda tak ju-
tranji in večerni koncert ptičjega petja toplo 
priporočam tudi vam. 

Marija Čuček, foto Milko Čuček

Najava občnega zbora LAS Ovtar
Članice in člane Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« vabimo na 7. 

redni letni občni zbor, ki bo v sredo, 23. aprila 2014, ob 15. uri v Centru Slovenskih goric. 
Vabljeni, da skupaj pregledamo aktivnosti preteklega leta in si zastavimo cilje za prihodnje 
programsko obdobje razvoja podeželja 2014-2020. S svojimi idejami in predlogi lahko tvor-
no sodelujete pri pripravi nove lokalne razvojne strategije.

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, 11. 4. 2014, od 12. do 17. ure, -
sobota, 12. 4. 2014, od 9. do 13. ure, -
petek, 18. 4. 2014, od 12. do17. ure. -

Priporočamo se za ude-
ležbo z izdelki domače in 
umetnostne obrti, s kuli-
naričnimi dobrotami, veli-
konočnimi voščili, z izdelki 
za krasitev velikonočnega 
časa in drugimi artikli, na-
vezujočimi se na tematiko 
sejma.

Prisrčno vabljeni, da pre-
stavite svojo ponudbo!

Prosimo, da stojnico 
rezervirate na telefonski 
številki 059 128 773, 051 
660 865 ali na elektronski 
naslov info@lasovtar.si do 
torka, 8. aprila 2014. Število 
stojnic je omejeno!

Tako je bilo lani ...
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bogata vrtna prst, seveda se v tem primeru 

Povabilo na strokovno ekskurzijo
Za člane Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric pripravljamo v četrtek, 

10. aprila 2014, strokovno ekskurzijo z ogledi dobrih praks. 
Najprej se bomo ustavili na Planini pri Framu na Ekološki kmetiji Uranjek–Baron, kjer 

se poleg izletniškega turizma ukvarjajo s pridelavo zelenjave in zelišč ter prodajo različnih 
ekoloških pridelkov in izdelkov. V Komendi v tem času poteka že 19. Spomladanski kme-
tijsko–obrtni sejem, ki je kot primer tradicionalne prireditve soroden sejmu KOS na Poleni 
pri Lenartu, na katerem bomo konec meseca maja sodelovali ponudniki Slovenskih goric. 
Po kosilu na turistični kmetiji se bomo okrepčani podali do Slovenske Bistrice. Ob vodenem 
ogledu bomo spoznali grad in prisluhnili starim pohorskim pripovedkam. Naša zadnja po-
staja bo Kmetija Zorjan, ki se nahaja na obronkih Pohorja. Vino pridelujejo po 7000 let stari 
metodi, hranijo in negujejo ga v velikih, v zemljo zakopanih glinenih posodah. Gre za 100-
odstotno ekološko vinarstvo. Po ogledu kmetije, ki deluje po načelih trajnega gospodarjenja, 
bomo dan zaključili z degustacijo vinske kapljice. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

Člane vabimo, da se prijavijo do torka, 8. aprila 2014, na sedežu LAS. Za dodatne infor-
macije smo na voljo na 059 128 773 in info@lasovtar.si.
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