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To je prostor glasbe, namenjen druženju, izmenjavi 
izkušenj in snovanju kreativnih glasbenih projektov. To 
je šola, namenjena tistim, ki imajo glasbo resnično radi.

Zakaj smo drugačni?
• šola za vse generacije
• možnost vpisa kadarkoli 
• učenje skozi zabavo in užitek
• odlični pedagogi - glasbeniki slovenskih glasbenih zasedb
• klasični in popularni glasbeni programi 
• možnost opravljanje zaključnega državnega izpita

Z Muziklub darilnim bonom lahko nekomu polepšate praznične 
dni in izpolnite željo. 
Naj bodo prazniki še bolj polni pozitivnih misli in dobre glasbe! 
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Predstavniki združenj občin in vlade 
so se 9. decembra dogovorili, da si bodo 
vzeli nekaj več časa za pogovore o sred-
stvih za delovanje občin. Vlada za zdaj 
tako ne bo predlagala znižanja povpreč-
nine, bo pa to znova aktualno ob reba-
lansu državnega proračuna. Do takrat 
bodo poskušali poiskati tudi ukrepe za 
znižanje stroškov občinam. Ohranja se 
sofinanciranje investicij v sedanji višini 
dveh odstotkov skupne primerne pora-
be občin, povprečnina pa v višini 525 
evrov na prebivalca, kot za prihodnje leto 
predvideva veljavni zakon o izvrševanju 
proračuna. So pa predvidena ponovna 
pogajanja ob sprejemanju rebalansa dr-
žavnega proračuna. 

Finančno ministrstvo je nameravalo 
povprečnino znižati na 494 evrov, sred-
stva za sofinanciranje investicij pa ukini-
ti. 

Občine in vlada so nato 10. decembra v 
Šentjurju ugotovile, da so še daleč do do-
govora o povprečnini za prihodnje leto. 
Do rebalansa proračuna 2015 je jasno, da 
bo znašala 525 evrov na prebivalca, če-
prav se občine s tem nikoli niso strinjale. 
Po srečanju županov je tudi jasno, da ob-
čine ne bodo popustile.

Vlada je sprva pričakovala 127 milijo-
nov evrov prihranka na račun manjših 
prihodkov občin: 23 milijonov evrov 
manj, ker ne bi bilo več sofinanciranja 
investicij, 18 milijonov evrov manj do-
hodnin, največ, 86 milijonov evrov, pa 

bi prihranili s povprečnino, če bi bila 
494 evrov na prebivalca. Tak predlog je 
za župane popolnoma nesprejemljiv; ob 
vedno več nalogah, ki jih morajo občine 
opraviti, zahtevajo povprečnino vsaj 536 
evrov, kot je bila tudi letos. Poleg tega 
zahtevajo 10-odstotno znižanje stroškov 
občin. Prihranka v državnem proračunu 
tako ne bi bilo nič.

Minister za javno upravo Boris Kopriv-
nikar je župane razburil, ko je iskal vzpo-
rednice s pogajanji s sindikati in dejal, da 
tudi v primeru občin ne gre za to, kdo se 
je čemu že odpovedal, ampak koliko je v 
proračunu še možnosti. Predvsem župa-
ne, ki občine vodijo dalj časa, je triurno 
srečanje velikih besed in ne prav velikih 
zaključkov spravljalo ob živce. 

Koprivnikar in državna sekretarka mi-
nistrstva za finance Mateja Vraničar sta 
poudarjala, da morajo tudi občine deliti 
bremena v državi. Pojasnila sta nekatere 
ukrepe za znižanje stroškov občin, o ka-
terih župani dvomijo, da bodo učinkovi-
ti. Tudi občine imajo predloge nekaterih 
ukrepov, med drugim prenos pristojno-
sti upravnih enot na občine. Koprivnikar 
pravi, da bo strategija znana januarja.

Nekateri župani so kot ustavni pro-
blem izpostavili tudi nepravičnost pri 
krčenju sredstev občinam. Če ne bi bilo 
več sofinanciranja investicij, bi bile naj-
bolj prizadete najmanj razvite občine, ki 
v odstotkih največ dobijo na prebivalca.

STA, Delo, E. P. 

Posegov v sredstva občin ne bo. Za zdaj!

Naj se ob božiču oplemenitijo vsa pričakovanja in naj jih novo leto izpolni! 
Vesel božič, doživet dan samostojnosti in enotnosti in srečno novo leto 2015!

Vam želijo vsi sodelujoči v Ovtarjevih novicah
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Vlada in sindikati javnega sektorja so sklenili dogovor

Kaj čaka javne uslužbence v letu 2015?

Spremembe zakona o gospodarskih družbah

Verižnega ustanavljanja podjetij ne bo več

Vlada uvedla prave davčne blagajne

Pogajanja o socialnem sporazumu

Predstavniki gospodarske zbornice so 
zapustili pogajanja

Nemški predsednik Joachim Gauck na uradnem obisku v Sloveniji

Nemške izkušnje za izhod iz krize: dialog 
in kompromisi

Na začetku decembra so predstavniki 
vlade in sindikatov javnega sektorja 
najprej parafirali nato pa še podpisa-

li »Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v jav-
nem sektorju v letu 2015«. Tako se je končal 
konflikt med sindikati zaposlenih v javnem 
sektorju (gre za zaposlene v šolstvu, zdra-
vstvu, socialnem varstvu, policiji, vojski, ob-
činah, upravnih organih, javnih zavodih itd.) 
in vlado, do katerega je prišlo zaradi ostrih 
varčevalnih ukrepov, ki jih je predlagala vla-
da. Kaj prinaša dogovor? 

Zamrznitev plač
Znižana plačna lestvica, ki za zaposlene v 

javnem sektorju velja trenutno, bo veljala tudi 
v letu 2015. Podaljšanje veljavnosti plačne le-
stvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plač-
nih razredov in ne vpliva na višino dodatkov 
k osnovni plači ter na višino prejemkov ozi-
roma povračil stroškov v zvezi z delom. Od 1. 
1. 2016 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih 
razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 
2012.
Vrednosti plačnih razredov ne bodo 
uskladili

Do konca leta 2015 vrednosti plačnih ra-
zredov in višine drugih prejemkov oziroma 
povračil stroškov v zvezi z delom (razen 
uskladitve vrednosti regresa za prehrano 
in izjem, določenih z dogovorom) ne bodo 
uskladili.
Delovne uspešnosti ne bodo 
izplačevali

Naslednje leto javnim uslužbencem ne 
bodo izplačevali redne delovne uspešnosti.
Regres za letni dopust bo enak kot 
letos

Javni uslužbenci bodo naslednje leto dobi-
li glede na plačni razred enak regres za letni 
dopust kot letos. Do vključno 15. plačnega 
razreda 692 evra, od 16 do vključno 30. plač-
nega razreda 484,40 evra, od 31. do vključ-
no 40 plačnega razreda 346 evrov, od 41. do 
vključno 50. plačnega razreda 100 evrov in 
od 51. plačnega razreda naprej nič evrov.
Napredovanja bodo občutili šele pri 
plači za december 2015

V letu 2015 bodo javni uslužbenci napre-
dovali v plačne razrede in nazive, vendar pra-
vico do plače iz naslova napredovanja prido-
bijo s 1. 12. 2015. Napredovanje bodo občutili 
pri decembrski plači, ki bo izplačana januarja 
2016. Javni uslužbenci, ki bodo napredovali v 
letu 2016, bodo dobili pravico do višje plače 

na osnovi napredovanja s 1. 1. 2016.
Premije dodatnega pokojninskega 
zavarovanja

Premije dodatnega pokojninskega zavaro-
vanja za javne uslužbence se prvih šest mese-
cev leta 2015 izplačujejo v višini 10 odstotkov 
premije, nato štiri mesece v višini 25 odstot-
kov in zadnja dva meseca leta 2015 v višini 
30 odstotkov premije po premijskih razredih.
Delovna uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela

Izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela bo 
še naprej omogočeno, osta-
lo pa bo omejeno na največ 
20 odstotkov osnovne plače 
javnega uslužbenca. De-
lodajalci bodo lahko za ta 
namen porabili največ 40 
odstotkov sredstev iz pri-
hrankov, do katerih pride 
zaradi dolgotrajnih odso-
tnosti z dela ali nezasedenih 
delovnih mest.
Število zaposlenih 
bodo zmanjšali za en 
odstotek

V letu 2015 bo še naprej 
veljala politika selektivnega 
in restriktivnega nadome-
ščanja javnih uslužbencev, 
pri čemer zmanjšanje števi-

la javnih uslužbencev v obdobju januar 2015 
do januar 2016 ne bo preseglo enega odstot-
ka. V primeru sklenitve delovnega razmerja 
z osebami, ki so pred uveljavitvijo dogovora 
v javnem sektorju opravljale delo na podlagi 
civilno pravnega razmerja, ki ima elemente 
delovnega razmerja in je sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi po zakonu obvezna, se bo štelo, da 
so bile take osebe zaposlene v javnem sektor-
ju že leta 2014.
Odpravili bodo anomalije plačnega 
sistema

Dogovor vsebuje tudi zavezo o začetku po-
gajanj o odpravi ugotovljenih anomalij plač-
nega sistema v javnem sektorju, zlasti v zvezi 
s skupino J. Pogajanja se bodo začela marca 
2015. Sindikati in vlada so se zavezali tudi, da 
bodo podrobneje proučili možnost selektiv-
nega zmanjšanja delovne obveznosti in skraj-
ševanja delovnega časa v javnem sektorju s 
40 na 36 ur tedensko v dogovoru z javnimi 
uslužbenci. To bodo storili do januarja 2015.
Dodatnih posegov v plače javnih 
uslužbencev ne bo več

Vlada se je zavezala tudi, da dodatnih eno-
stranskih posegov v plače in prejemke javnih 
uslužbencev do izteka dogovora ne bo. Če bo 
vlada to določilo prekršila, bodo javni usluž-
benci lahko stavkali. Za čas stavke jim bo 
pripadalo nadomestilo v višini plače, ki bi jo 
prejeli, če bi delali.
Velik prihranek in upad kupne moči

Z varčevalnimi ukrepi pri plačah in drugih 
stroških dela v javnem sektorju bo vlada letos 
prihranila 300 milijonov evrov proračunskih 
sredstev, naslednje leto pa 320 milijonov. Se-
veda pa se je in se bo za prav toliko milijonov 
evrov zmanjšala kupna moč javnih usluž-
bencev, kar bodo občutili trgovci, obrtniki 
in posredno tudi v proizvodnih podjetjih, saj 
bo za njihove proizvode manj domačega pov-
praševanja.

T. K.

Vlada je sprejela odločitev, da bo pre-
dlagala spremembe zakona o gospo-
darskih družbah, po sprejemu katerih 

verižno ustanavljanje podjetij ne bo več mo-
goče. Sedaj številni delodajalci, ko se znajdejo 
v težavah in ne morejo več poravnavati svojih 
obveznosti, ustanovijo novo podjetje in nanj 

prenesejo dejavnost in delavce, dolgove pa 
pustijo na starem podjetju, ki gre običajno v 
stečaj. Na ta način neodgovorni delodajalci 
izigravajo upnike, med katerimi so pogosto 
delavci, ki ostanejo brez plač in plačanih pri-
spevkov za več mesecev. Samo v lanskem letu 
so inšpektorji zasačili 3600 delodajalcev, ki 

Vlada je sprejela predlog zakona o 
uvedbi pravih davčnih blagajn, ki 
bodo v realnem času neposredno po-

vezane z informacijskim sistemom finančne 
uprave. Tako popravljanje in brisanje raču-
nov za nazaj ne bo več mogoče.

V vladi zatrjujejo, da izjem ne bo. Davčne 
blagajne bodo morali imeti vsi, od trgovcev 
in obrtnikov do odvetnikov in zdravnikov. S 
1.februarjem ne bodo veljali več niti klasični 
paragonski bloki, pač pa bodo morali tisti, ki 

jih uporabljajo, na finančni upravi kupiti ve-
zane bloke. Vse, ki jih bodo uporabljali, bo 
finančna uprava še posebej nadzirala.

Ali je bila uvedba pravih davčnih blagajn 
upravičena ali ne, bo najbolje pokazal čas. 
Po letu dni bo natančno razvidno, koliko več 
davkov bo na njihov račun prejela finančna 
uprava. Nekateri računajo, da naj bi se zaradi 
davčnih blagajn letno steklo v državno bla-
gajno od 300 do 500 milijonov evrov več.

T. K.

Socialni partnerji (vlada, delodajalske 
organizacije in sindikati) so se na začet-
ku decembra začeli pogajati o sklenitvi 

novega socialnega sporazuma za obdobje 
2014–2018. Socialni sporazum je eden od 
najpomembnejših dokumentov za izhod iz 
krize, saj se socialni partnerji z njim dogo-
vorijo za skupne cilje, h katerim bodo težili, 
in za to, kako bodo med vse socialne sloje in 
skupine pravično porazdelili novo ustvarjeno 
vrednost.

Slovenija nima socialnega sporazuma že, 
odkar so razkrili nečedne poskuse tajkunov, 
da bi s politiko prevare za hrbtom večine na 
nepošten način prevzeli največja slovenska 
podjetja in odkar je nastopila kriza. Očitno se 
je takrat medsebojno zaupanje v družbi tako 
skrhalo, da socialnega sporazuma vrsto let ni 
bilo mogoče skleniti.

Na začetku meseca so socialni partnerji 
zopet sedli na pogajalsko mizo. Izhodišča za 
pogajanja o socialnem sporazumu je pripra-
vila vlada, delodajalske organizacije in sindi-
kati pa so nanje dali konkretne pripombe.

Pogajalci so doslej uspeli uskladiti uvod 
in poglavje o socialnem dialogu. Na predlog 
predstavnikov delodajalcev so skrajšali tudi 
obdobje, za katero bo sporazum veljal, iz šti-
rih na dve leti od 2014 do 2016. Predstavniki 
delodajalcev so vztrajali tudi, da morajo v be-
sedilo sporazuma zapisati, da se v letih 2015 
in 2016 ne bodo dvignili davki in prispevki. 
Finančni minister Mramor pa na to ni pristal, 

češ da je nerealno.
Že po nekaj dneh pa so pogajanja protestno 

zapustili predstavniki Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS), ki na ta način protestirajo 
proti ravnanju vlade. Napovedali so, da se na 
pogajanja ne bodo vrnili, dokler vlada ne bo 
spremenila svojega odnosa do gospodarstva. 
Vodstvo gospodarske zbornice vladi zameri, 
da je na pogajanjih s sindikati javnega sektor-
ja popustila, saj je od predvidenih 127 mili-
jonov evrov prihranka na pogajanjih iztržila 
samo 20 milijonov evrov. Na drugi strani pa 
vlada vztraja na več kot 100 milijonih evrov 
dodatnih obremenitev, predvsem gospo-
darstva, kar ogroža številna delovna mesta 
v gospodarstvu in odganja potencialne in-
vestitorje. V GZS vladi zamerijo tudi, da je 
sama resno opozarjala na hude posledice, če 
Slovenija ne bo izpolnila zavez o proračun-
skem primanjkljaju, s sklenitvijo dogovora s 
sindikati javnega sektorja pa je sama resno 
ogrozila omenjene zaveze. Kot pravijo v GZS, 
se vse to dogaja v razmerah, ko je v javnem 
sektorju zaposlenih 3400 javnih uslužbencev 
več kot v začetku krize leta 2008 in 11.600 več 
drugih delavcev, ki se pretežno financirajo iz 
javnih blagajn.

Kljub temu, da so predstavniki GZS za-
pustili pogajanja o socialnem sporazumu, se 
pogajanja nadaljujejo, saj na njih sodelujejo 
druge delodajalske organizacije.

T. K.

Predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor je konec novembra v Ljubljani 
z najvišjimi državniškimi častmi spre-

jel predsednika Zvezne republike Nemčije 
Joachima Gaucka. Šlo je za zelo pomemben 
obisk, ker je nemško 
gospodarstvo daleč 
največji partner sloven-
skega, saj v Nemčijo 
izvaža svoje proizvode 
(v glavnem gre za pol-
izdelke, ki jih nemška 
podjetja vgrajujejo v 
svoje končne proizvode) 
blizu 2000 slovenskih 
podjetij. Urejeni odno-
si z Nemčijo so za našo 
država vitalnega pome-
na. Že dolga leta ko-
njunktura v nemškem 
gospodarstvu z določe-
nim časovnim zamikom 
pozitivno vpliva na našo 
gospodarsko rast, velja 
pa tudi obratno. 

Ker je Nemčija zadnja leta beležila gospo-
darsko rast predvsem zahvaljujoč izvozu, zla-
sti na Kitajsko, v Južno Ameriko in v druge 
države tako imenovanega tretjega sveta, v 
katerih nemškim gospodarstvenikom odpi-

Na pogajanjih s sindikati javnega sektorja sta sodelovala minister za 
finance Dušan Mramor in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Predsednik republike Borut Pahor je predsednika Nemčije sprejel z naj-
višjimi državniškimi častmi.

so verižno ustanavljali podjetja in na ta način 
izigravali delavce.

Nekateri, zlasti tujci, so z vložkom 7.500 
evrov ustanovili celo verigo podjetij, saj so 
osnovni kapital takoj po ustanovitvi podjetja 
dvignili in z njim ustanovili novo družbo. Ta-
kšne »prazne« družbe, ki imajo samo poštni 
nabiralnik, so nato prodajali naprej za okoli 

400 evrov. Spremembe zakona naj bi takšne 
zlorabe onemogočile.

Sprememba naj bi začela veljati po spre-
jetju v državnem zboru. Procedura za spre-
membo zakona o gospodarskih družbah bo 
trajala predvidoma pol leta, seveda če se v 
državnem zboru ne bo kaj zapletlo.

T. K.
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stor (investitor) namenska sredstva Vodnega 
sklada prioritetno vlaga v spodnjo Savo.

Ob koncu sta bila pred-
stavljena še dva turistična 
projekta, Cesta gradov in 
Ponovna oživitev Laškega 
rizlinga, ki imata velik po-
tencial čezmejnega sode-
lovanja. Podana pa je bila 
tudi informacija o reformi 
lokalne samouprave v so-
sednji Avstriji, po kateri bo 
z začetkom leta 2015 prišlo 
do prostovoljne združitve 
nekaterih občin pri naših 
sosedih. V Vulkanlandu bo 
tako po novem od 79 ostalo 
le še 26 občin, ki pa bodo v 
povprečju še vedno skoraj 
3-krat manjše od sloven-
skih. Občine ostajajo če-
trti nivo upravljanja in se na tretjem nivoju 
združujejo v okraje, na drugem v pokrajine, 
prvi nivo pa predstavlja država kot celota. V 
Sloveniji takšnih nivojev ne poznamo, ima-

mo le državo in občine, te pa zaradi vedno 
bolj perečih varčevalnih ukrepov konstantno 

izgubljajo bitko za samoupravo, decentraliza-
cijo in enakomeren regionalni razvoj.

Tanja Vintar, RASG

Komentar

Novi nadškof za spravo med vsemi Slovenci
Osma bilateralna županska konferenca

V spomin se mi je vtisnil, ko sem ga po televiziji opazoval med slovesnim ustoličenjem 
za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Ni pomembno, da je sedel na lesen stol in 
dobil leseno pastirsko palico. Stane Zore je nekaj posebnega, nekaj osvežujočega, iz 

njega veje velika človečnost, ki sem jo še posebej dobro zaznal iz pogovora, ki ga je imel za 
Radio Slovenija. V pogovoru se je osredotočil na tri temeljna in bistvena vprašanja: odnos do 
vernikov in vseh ljudi dobre volje, do politike in polpretekle slovenske zgodovine. Iz vsega, 
kar je povedal, je velo neko primarno človeško poštenje, ki smo ga doslej v slovenski cerkvi 
preredko zaznali, in spoštovanje do vseh Slovencev, ne glede na njihovo vernost ali nevernost, 
kar je nova kvaliteta. Prevzelo me je njegovo ponavljanje, da se morajo Slovenci, ne glede na 
razlike, ki jih ločijo, med seboj spraviti in da mora imeti cerkev enak odnos do vseh ljudi.

Ko sem ga pozorno poslušal, se mi je zdelo, da ne govori visok cerkveni dostojanstvenik, 
pač pa nekdo iz ljudstva. V marsičem nadškof Zore spominja na papeža Frančiška, pa tudi na 
nekdanjega frančiškana v Sveti Trojici, patra Ildenfonza Langerholza, ki je nekoč izjavil, da 
moramo biti najprej ljudje, potem pa kristjani, da mora biti človekovo srce odprto za vsakogar 
in da si šele potem lahko vesel in srečen Frančiškov brat in prijatelj ljudi.

Mislim, da podobno razmišlja tudi novi ljubljanski nadškof Stane Zore. O odnosu do verni-
kov in drugih ljudi sem bistveno že omenil. Kar pa se tiče odnosa cerkve do politike, mi je bli-
zu Zoretova misel, da mora imeti povsem enak odnos do vsakega politika in do vsake politike 
in politične stranke. Iz tega jasno izhaja, da ne smejo škofje in duhovniki javno simpatizirati z 
nobeno politično stranko in da članstvo vernikov v katerikoli stranki ne sme biti razlog za tak 
ali drugačen odnos cerkve do njih.

Upam, da se bodo slovenski škofje in duhovniki tudi glede tega zgledovali po novem lju-
bljanskem nadškofu in da poslej ne bodo sklicevali pred volitvami sestankov s predstavniki 
posameznih strank.

Na novinarjevo vprašanje o tem, kaj gospod Zore misli o polpretekli zgodovini na Sloven-
skem, je novi nadškof konkretno in jasno odgovoril: Upoštevati je treba resnico. Slovenski 
zgodovinarji različnih političnih usmeritev so jasno in nedvoumno zapisali, kaj se je medvoj-
no in po njej dogajalo pri nas. In to je treba spoštovati. Pri tem ne smejo različne interpretacije 
zamegliti dokazanih dejstev.

Tak odnos do resnice naj bi se tudi manifestiral v raznih dogodkih, zlasti pred dnevom 
mrtvih in drugih spominskih dnevih. Čas je, da se tudi na partizanskih slovesnostih pojavijo 
duhovniki in da se ob dnevu mrtvih predstavniki cerkve in med vojno sprtih strani pojavijo 
na zadnjih počivališčih vseh mrtvih, kar pa ne sme zamegliti dejstva, kdo je bil med vojno na 
kateri strani, vendar se tega dejstva ne sme izkoriščati v politične namene.

Po novem ljubljanskem nadškofu gospodu Zoretu bi se morali zgledovati tudi slovenski 
politiki, zlasti še pri medsebojnem sodelovanju, ne glede na razlike, in spoštovanju drugače 
mislečih.

Tone Štefanec

Župani avstrijskega Štajerskega Vul-
kanlanda in Slovenskih goric so se na 
povabilo okrajnega glavarja Alexandra 

Majcna in županov obeh Radgon že osmič 
sestali in razpravljali o skupnih izzivih za 
prihodnost. Tokratno srečanje je potekalo na 
prvi decembrski dan v Bad Radkersburgu, 
glede na nedavne lokalne volitve v Sloveniji 

pa se ga je udeležilo kar nekaj novih lokalnih 
veljakov, med katerimi sta bila največ pozor-
nosti deležna nova župana Gornje Radgone, 
Stanko Rojko, in Murske Sobote, Aleksander 
Jevšek. Prav slednji je konferenci dodal novo 
dodano vrednost, saj se je z njegovo prisotno-
stjo konferenca z območja Slovenskih goric 
na slovenski strani razširila tudi na območje 
Prekmurja.

Uvodoma so se župani simbolično zahva-
lili za opravljeno delo bivšemu županu Gor-
nje Radgone Antonu Kampušu, ki je bil eden 
od pobudnikov za stalna srečanja županov z 
obeh strani meje. V nadaljevanju pa so se se-
znanili in razpravljali o različnih temah. Med 
najbolj zanimivimi je bila zagotovo predsta-
vitev Operativnega programa Slovenija–Av-
strija za obdobje 2014–2020, ki se pripravlja 
pod novim (starim) imenom Interreg V. 
Program bo predvidoma pripravljen do zgo-
dnjega poletja 2015, za jesen pa je že načr-
tovan tudi prvi razpis. Vsebinsko obsega tri 
prioritete: (1) gospodarstvo in raziskave, (2) 

naravo in zaščito okolja in (3) institucional-
no sodelovanje. V okviru druge prioritete sta 
načrtovani dve vsebini: (2a) upravljanje voda 
in (2b) narava in zaščita okolja. Pri slednji bo 
prostor tudi za projekte na področju turizma, 
za katere je med župani z obeh strani meje 
izkazanega največ interesa. Tudi v novem 
obdobju se ohranja t.i. princip vodilnega par-

tnerja, predfinanciraje stroškov z lastnimi viri 
in nato do 85 % sofinanciranje upravičenih 
stroškov s sredstvi EU, pri čemer je potrebno 
preostalih 15 % zagotoviti z lastno (nacional-
no) udeležbo. Na voljo bo 48 mio EU sred-
stev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
največjo skrb pa povzroča obveznost predfi-
nanciranja in zagotavljanja lastne udeležbe, 
ki jo bo spričo vedno večjih obremenitev 

in omejitev občinskih 
proračunov zelo težko 
zagotavljati. Ne glede na 
to so se med navzočimi 
že oblikovale nekatere 
ideje za konkretne pro-
jekte, zlasti na področju 
kolesarskega turizma, ki 
se bodo do prihodnjega 
srečanja že konkretneje 
oblikovale.

V nadaljevanju sre-
čanja je bil predstavljen 
Biosferni park Mura–
Drava–Donava z UNE-
SCO zaščito, ki edini v 
svetu obsega območje 
kar petih držav (Slove-
nija, Avstrija, Madžar-

ska, Hrvaška in Srbija). Župani so projekt 
sicer pozdravili, vendar so hkrati izpostavili 
tudi omejitve za svoje prebivalce in gospodar-
stvo, ki jih takšna zaščita območja prinaša, in 
poudarili, da je potrebno projekt uskladiti 
tudi z energetskimi strategijami obeh držav.

Izpostavljena je bila tudi poplavna zaščita 
reke Mure, ki predstavlja velik izziv za celo-
tno območje. Strokovno-tehnične rešitve za 
območje med obema Radgonama so na obeh 
straneh meje pripravljene, potrebno jih je le 
še istočasno izvesti. Čeprav rešitve niso zah-
tevne, se zapleta z zagotavljanjem finančnih 
sredstev, saj Ministrstvo RS za okolje in pro-

rajo vrata njihovi diplomati, je jasno, da so 
številni stvarni interesi Slovenije in našega 
gospodarstva povezani in odvisni tudi od 
uspešnosti nemške zunanje politike.

Pa še en razlog je, zaradi katerega so za Slo-
venijo urejeni odnosi z Nemčijo pomembni. 
Dejstvo je namreč, da ima Nemčija kot po 
številu prebivalcev največja in gospodarsko 
najmočnejša država v Evropski uniji pomem-
ben vpliv na politiko Bruslja. Slovenija pa je 
zaradi tega, ker ne izpolnjuje maastrichtskih 
pogojev, od Bruseljske politike in posredno 
tudi od Nemčije odvisna veliko bolj, kot si 
želimo.

Predsednika sta izmenjala poglede o široki 
paleti vprašanj. Med obiskom v Sloveniji pa 
je Gauck med drugim dejal tudi, da se dobri 
odnosi med Nemčijo in Slovenijo bistveno ne 
bi spremenili niti, če bi si Slovenija po fran-
coskem zgledu poskušala vzeti nekaj časa za 
bolj postopno izpolnjevanje maastrichtskih 
meril, saj se partnerstvo in prijateljstvo ne 
merita po izpolnjevanju rokov, ampak po 
tem, ali imamo iste vrednote. Dejal je tudi, da 

ni Nemčija tista, ki nas sili v hitro privatiza-
cijo. Po njegovih besedah je pametneje najti 
dobrega strateškega partnerja kot hiteti brez 
premisleka. Po izkušnjah pa bi veljalo vpraša-
ti tudi tranzicijske države, ki imajo privatiza-
cijo že za seboj.

Na okrogli mizi o dialogu za oblikovanje 
družbenega soglasja, ki jo je priredil Pahor, 
pa je Joachim Gauck predstavil nemške iz-
kušnje iz časa združevanja obeh Nemčij in iz 
časa finančne krize. Obe krizi so premagali z 
dialogom in kompromisi, ki niso znamenje 
nemoči, temveč ravno obratno. Ta baza med-
sebojnega zaupanja jim pomaga v kriznih ča-
sih, saj reforme marsikdaj niso mogoče brez 
bolečih posledic in ne da bi sprejeli tveganje. 
Predsednik Pahor pa je obisk visokega gosta 
izkoristil, da je tudi pri nas vse pozval, naj 
strnejo vrste za izhod iz krize. Po njegovih 
besedah bo leto 2015 leto dialoga in velikih 
priložnosti, da s skupnimi napori premaga-
mo krizo, kar nam bo uspelo samo, če bomo 
enotni.

T. K.
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Pogovor s poslancem državnega zbora iz Slov. goric Francem Breznikom

Slovenija je izredno centralizirana država
Na letošnjih državnozborskih volitvah je 

bil z območja osrednjih Slovenskih goric v 
državni zbor izvoljen poslanec Slovenske 
demokratske stranke (SDS) Franc Breznik, 
ki je v tem mandatu edini poslanec s tega 
območja. Z njim smo se pogovarjali, kako 
so iz poslanskih klopi videti problemi v 
osrednjih Slovenskih goricah in kaj bi bilo 
po njegovem mnenju treba storiti, da bi jih 
premagali in temu območju zagotovili hi-
trejši razvoj. Posebej nas je zanimalo, kaj za 
to območje pomeni čezmejno sodelovanje, 
za katerega si Breznik že ves čas mandata 
prizadeva.
Že drugi mandat ste poslanec v državnem 
zboru iz osrednjih Slovenskih goric. Kako so 
osrednje Slovenske gorice videti iz državnega 
zbora v Ljubljani?

Slovenija je izredno centralizirana država 
in osrednje Slovenske gorice so izrazito de-
priviligirano območje v Sloveniji. V Ljublja-
ni dnevno dela 75.000 javnih uslužbencev, 
mestna občina Ljubljana razpolaga s prora-
čunom v višini 315 milijonov evrov, tukaj so 
vsa ministrstva, sedeži skoraj vseh največjih 
državnih podjetij, vsa veleposlaništva, zasto-
pniki tujih podjetij itd. Pri tem je treba pou-
dariti, da ima tu sedež velika večina zasebnih 

podjetij, ki so v različnih dolgoročnih poslov-
nih odnosih z državnimi podjetji ali pa mno-
gokrat »zmagajo«, na javnih razpisih. Zaradi 
vsega navedenega Ljubljana sedanje krize 
ne čuti, pa tudi večina poslancev iz zahoda 
te države ne razume naših stisk in razvojnih 
zaostankov.

V kmetijstvu večina problemov izhaja iz 
naše polpretekle zgodovine, ko so bile velike 
in ekonomsko neodvisne kmetije nacionalizi-
rane, kar je privedlo do skorajda nepopravlji-
vih posledic za razvoj kmetijstva v Slovenskih 
goricah. Na srečo je na tem prostoru prežive-
lo nekaj jeklenih rodbin, ki so ponovno zače-
le razvijati močno in ekonomsko neodvisno 
kmetijsko dejavnost, velika večina manjših in 
srednjih kmetij pa jo uveljavlja z dodatnimi 
dejavnostmi na kmetijah, kar jim daje veliko 
upanja za preživetje in za uvajanje novih po-
slovnih metod v kmetijske dejavnosti.

Gospodarske družbe v Lenartu, ki je osre-
dnje gospodarsko središče Slovenskih goric, 
so tranzicijske čase preživele relativno do-
bro. Pri tem smo imeli srečo, da so v večini 
teh družb odločali ljudje, ki so videli daleč v 
prihodnost, in prav zaradi njih imamo danes 
nekaj družb, ki delujejo na svetovnih trgih in 
dajejo upanje za prihodnost! Seveda pa tudi 
v drugih občinah delujejo mnoga družinska 
podjetja, ki zaposlujejo številne prebival-
ce Slovenskih goric. Ta podjetja se morajo 
dnevno dokazovati na trgu, nimajo nobene 
podpore države in največkrat izpadejo iz vseh 
javnih razpisov, vendarle bodo preživela, v to 
sem prepričan.

Seveda ne smemo pozabiti številnih de-
lavcev in delavk, ki so pred kratkim izgubili 
službo v podjetju Prevent Halog, kar je posle-
dica izgube velikega dela naročil tujih pod-
jetij. Problem te družbe kaže tudi na čas po 
letu 2009, ko del politike ni bil zmožen im-
plementirati resnih reform, ki bi nam omo-

gočile, da bi naše poslovno okolje postalo bolj 
konkurenčno. Pri tem se lahko vprašamo, ali 
potrebujemo številne agencije in zavode, ki 
imajo sedež v Ljubljani, ali potrebujemo toli-
ko diplomantov sociologije, prava, ekonomi-
je ter humanističnih ved. Prav tako se mora-
mo vprašati, zakaj imamo vsako leto vpisanih 
preko deset tisoč fiktivnih študentov. Na 
drugi strani, pa nam primanjkuje cela vrsto 
poklicev, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje 
za svoj preboj na mednarodne trge. 
Kakšne pa so, gledano z državnega vrha, ra-
zvojne prednosti osrednjih Slovenskih goric, še 
zlasti v luči nove razvojne perspektive Evrop-
ske unije v obdobju do leta 2020?

Stagnacija in uničenje velikih kmetij v pre-
teklosti nam danes odpirata nove možnosti, 
ker so Slovenske gorice ostale blizu naravi 
in je zato to območje manj obremenjeno s 
pesticidi, tla so bolj rodovitna in pridelava 
bolj ekološka. Prav ohranjena, neobremenje-
na območja s težkimi kovinami in pesticidi 
nam ponujajo priložnosti za nadaljnji razvoj 
sonaravnega kmetovanja. Tukaj moramo 
iskati potenciale za ohranjanje kmečkih do-
mačij, tudi v arhitekturnem smislu, in seveda 
za ekonomsko in socialno varnost kmečkega 
in podeželskega prebivalstva – s povečanjem 

lokalne preskrbe v vseh javnih 
zavodih, preko reorganiziranja 
zadrug in spodbujanja njihovih 
skupnih nastopov na domačih 
in tujih trgih, kjer cenijo takšne 
proizvode in podobno. Pri tem 
je treba poudariti, da takšne 
prakse v Slovenskih goricah že 
obstajajo in nam kažejo dober 
obet za prihodnost, v kateri bo 
treba zaščititi, razvijati in po-
speševati naše avtohtone sorte 
ter čim hitreje preiti iz konven-
cionalnega in integralnega na-
čina kmetovanja v ekološko in 
biodinamično kmetovanje. Sam 
sem v preteklosti že posredoval 
številne kontakte iz tujine, kjer 
takšne produkte cenijo in jih 
tudi pošteno plačajo.

Druga pomembna dejavnost 
in pa tudi priložnost za manjše kmetije je po-
deželski turizem, ki ima pomembno vlogo pri 
razvoju podeželja, saj lahko izdatno prispeva 
k povečanju dohodkov prebivalstva in pospe-
šuje gospodarski razvoj lokalne skupnosti v 
celoti. Posebna oblika turizma na podeželju 
je turizem na kmetijah, ki ima pomembno 
vlogo pri ohranjanju predvsem manjših kme-
tij, ki jim kmetovanje ne omogoča preživetja. 
Prav tako območje Slovenskih goric omogoča 
številne kvalitetne oblike turistične ponudbe 
in ponuja izvirne turistične proizvode.

Tretja dejavnost je gospodarstvo, skupaj z 
manjšimi obrtnimi podjetji, ki imajo svoj se-
dež v številnih industrijskih conah v Sloven-
skih goricah.
Kje vidite rešitve za odpravo problemov in 
za hitrejši razvoj osrednjih Slovenskih goric. 
Koliko lahko k hitrejšemu razvoju prispevajo 
občine na tem območju in kaj bi morala sto-
riti država oziroma vlada? Kaj lahko k temu 
prispevate v zakonodajni veji oblasti?

V teh dneh je ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano predstavilo drugi 
uradni predlog Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije 2014–2020. Pri tem je 
treba poudariti, da se v vzhodni Sloveniji na-
haja 69,9 odstotka kmetijskih gospodarstev 
(50.580), v zahodni Sloveniji pa 30,1 odstot-
ka (21.798). Največ kmetijskih gospodarstev 
se nahaja v podravski (11.427), v savinj-
ski (10.956) in v pomurski statistični regiji 
(8.446), daleč najmanj pa v zasavski (907). 

V letu 2013 so kmetijska gospodarstva 
uporabljala nekaj več kot 477.000 ha kme-
tijskih zemljišč, kar je praktično enako kot 
ob popisu kmetijstva leta 2010. Ob manjšem 
številu kmetijskih gospodarstev in podobni 
površini kmetijskih zemljišč v uporabi se je 
povprečna velikost kmetijskih gospodarstev 
povečala iz 6,4 ha v letu 2010 na 6,6 ha v letu 

2013. Povprečno kmetijsko gospodarstvo ob-
deluje 6,6 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, ki 
se povprečno raztezajo na 22 parcelah. Pov-
prečna velikost parcele, ki je v rabi na kmetij-
skem gospodarstvu, znaša komaj 0,3 ha. 

Program razvoja podeželja do 2020 je tisti, 
ki ravno področjem, kot je naše, daje možno-
sti za nadaljnji uspešen razvoj. V tem progra-
mu bi rad izpostavil sredstva za kmetijske, 
okoljske in podnebne ukrepe, kjer osnovna 
podpora znaša 30 odstotkov vrednosti, mladi 
kmetje in kmetije na območjih z naravnimi 
omejitvami pa bodo deležni višje podpore. 
Za to so namenjeni 203 milijoni evrov. Na-
daljnjih 60 milijonov evrov je rezerviranih 
za spodbujanje ekološkega kmetijstva. Male 
kmetije se bodo lahko vključile v shemo za 
male kmete, ki jih bo razbremenila admini-
stracije pri vlaganju zahtevkov za subvencije. 
Kmetje v tej shemi bodo do leta 2020 dobi-
vali enako višino subvencij. Najpomembnejši 
ukrep pa vidim v sredstvih za zagon za mlade 
kmete v višini 60 milijonov evrov. V tem delu 
bodo tisti, ki se preživljajo le s kmetovanjem, 
dobili 45.000 evrov »start-up« pomoči, do-
brih 18.000 evrov pa tisti, ki imajo zaposlitev 
še zunaj kmetijstva!

Občine v Slovenskih goricah so v prete-
klosti dokazale upravičenost svojega obstoja. 
Vsaka od njih je prepoznala svoje razvojne 
zaostanke, prav tako pa tudi svoje razvojne 
priložnosti. Občine so v času, ko nimamo 
konstituiranih pokrajin, svojo vlogo opravile 
z odliko. Rad bi povedal, da je tudi odnos z 
župani osrednjih Slovenskih goric na vzorni 
ravni, pri premagovanju težav delujemo kot 
družina. Zaradi tega jemljem tudi svojo funk-
cijo poslanca izredno široko in odgovorno. 
Moje delo v državnem zboru se je nanašalo 
na prepoznavanje območja, kot so osrednje 
Slovenske gorice, do pobud, poslanskih vpra-
šanj, obiskov regije s številnimi ministri do 
obiskov več kot 250 prireditev. V času druge 
Janševe vlade pa mi je uspelo zagotoviti del 
sredstev za izgradnjo vrtca v Cerkvenjaku, za 
popravilo in preplastitev cest po dokončanju 
avtocestnega programa v Slovenskih goricah, 
prav tako pa mi je uspelo zagotoviti sredstva 
za sanacijo številnih plazov. Pripravil sem 
tudi obisk druge  Janševe vlade v Slovenskih 
goricah in koordiniral pripravo osrednje no-
vinarske konference v zgradbi Centra Sloven-
skih goric. 

V zadnjem času sem se v številnih nasto-
pih v državnem zboru boril proti osnutku 
zakona o uvedbi davka na nepremičnine, ki 
bi naše kraje dodatno osiromašil. Moje raz-

prave v državnem zboru so presegle številko 
sto. Zadnja problematika, ki sem jo izposta-
vil, pa se tiče problematike vračila denarja od 
ministrstva za okolje, ki dolguje občinam v 
Slovenskih goricah okoli dva milijona evrov. 
To so sredstva, ki bi jih morale občine dobiti 
za dokončanje projekta izgradnje vodovoda v 
severovzhodni Sloveniji. Zaradi nerazumnih 
dejanj tega ministrstva so morale občine na-

jeti kratkoročne kredite, da so v celoti popla-
čale vse izvajalce del. Zato sedaj preko serije 
poslanskih vprašanj skupaj z župani zahteva-
mo, da država občinam ta denar vrne v naj-
krajšem času.
V zadnjih letih ste si veliko prizadevali tudi za 
čezmejno sodelovanje in skupne slovensko-av-
strijske projekte, sofinancirane s strani Evrop-
ske unije, ki bi prispevali k hitrejšemu razvoju 
obmejnih področij na obeh straneh meje. Ali 
pripravljate v zvezi se tem kakšno novo pobu-
do?

Prva pobuda po zadnjih volitvah, ki še 
nastaja, bo pobuda za ustanovitev gospodar-
skega foruma, v katerega želimo vključiti šte-
vilne obrtnike in gospodarstvenike iz naših 
krajev. Forum bi odpiral številna vprašanja 
in pobude, ki bi bile dobrodošle županom 
in tudi meni kot poslancu. Prav tako bi želel 
številnim gospodarskim družbam kot tudi 
posameznikom odpirati vrata pri družbah in 
podjetjih izven naše države, ki sem jih spo-
znal v zadnji letih pri svojemu delu, tudi pre-
ko odbora državnega zbora za gospodarstvo.

Številne posameznike pa spoznavamo tudi 
na rednih bilateralnih srečanj z avstrijskimi 
župani. Ta srečanja so se pričela v letu 2011, 
v njih smo prepoznali številne možnosti za 
projekte, ki bi jih na območju med Muro in 
Dravo lahko uresničili.

»Evropa regij«  je projekt, ki bo v priho-
dnosti regije naredil še bolj prepoznavne na 
področju kmetijskih produktov, domače obr-
ti, turizma in gastronomije, seveda pa tudi 
skupne zaščite pred naravnimi nesrečami. 
Govorimo o skupnih značilnostih Štajerske 
kot celote.

Rezultati teh konferenc se kažejo v uspe-
šnem projektu »Genuss am Flus« ali »Užitek 
ob reki«. To je projekt, kjer se lahko ponudni-
ki iz Slovenskih goric promovirajo v številnih 
avstrijskih revijah in zemljevidih za poho-
dnike in kolesarje. 

Cilji za prihodnost so: skupno načrtova-
nje tematskih poti, kolesarskih poti, skupna 
promocija domače umetnostne obrti, gastro-
nomije in turističnih znamenitosti v širšem 
smislu kakor tudi izgradnja skupne infra-
strukture. Kot prioriteto na tem področju si 
želimo čimprejšnjo izgradnjo železniškega 
mostu med mestom Bad Radkersburg in 
Gornjo Radgono.

Pri tem bi rad poudaril, da smo na tem po-
dročju pionirji in da v ostalih regijah komaj 
zaznavajo te prakse, ki jo mi izvajamo od mo-
jega prvega mandata v letu 2011. Zato lahko 

številni prebivalci na ob-
činskih proslavah srečujejo 
goste iz sosednje Avstrije, 
ki izredno dobro sodelujejo 
z župani Slovenskih goric. 
Med njimi so se spletla šte-
vilna iskrena prijateljstva, ki 
dodatno vlivajo zaupanje za 
sodelovanje na drugih po-
dročjih.

Želim si, da bi aktivnosti 
na tem  področju še okrepi-
li. To bo našim krajem dalo 
dodatni zagon, številnim 
posameznikom, predvsem 
mladim, pa nove podjetni-
ške ideje in priložnosti.

V tem duhu bi rad za-
želel blagoslovljen božič 
in srečno novo leto 2015 

vsem bralcem Ovtarjevih novic, še zlasti pa 
tistim, ki jim leto 2014 ni prineslo upanja 
na boljšo prihodnost, in tistim, ki so izgu-
bili službo ali v stiski ostali sami.

Naj bo leto 2015 leto novih razvojnih pri-
ložnosti za Slovenske gorice in začetek pre-
boja v dejavnostih, za katere imamo realne 
temelje. 

T. K.
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Poslanec DZ Franc Breznik (v sredini), direktorica RASG Tanja 
Vintar in župan občine Lenart mag. Janez Kramberger ob delovnem 
pogovoru

Okrogla miza poslanske skupine SDS 17. marca 2014 v Lenartu
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Prijeten čas dogodkov in družinske harmonije prihaja.

Želim vam, da bi božič preživeli in doživeli v krogu 
svojih najdražjih.

Vaš korak v novo leto 2015 naj ne bo negotov, ampak 
trden in zanesljiv z upanjem na lepo prihodnost.

Darko Fras, 
župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Jutro se je zbudilo v nov prekrasen dan, 
počasi odriva staro leto stran.

Naj leto 2015 prinese vam srečo, veselje,  
zdravje, pogum, sočutnost, strpnost, odgovornost, 
razum.

Želimo vam mirne božične praznike  
in  
srečno 2015. 

 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Peter Škrlec, 

župan

Spet prihaja novo leto,
v meglo sprva še ujeto.
Kaj prinaša, še ne vemo,
le tipaje skozenj gremo.
Staro leto bo minilo,
zadnje daje še darilo,
up na boljše, lepše čase,
ki le dobro vleče nase.

Prijetne božične praznike in srečno 2015                 

vam želi predsednik Krajevne skupnosti 
Voličina   
Peter Golob

Mislimo dobre misli,
govorimo dobre besede,
uresničujmo dobra dejanja.

Vesele božične praznike in 
zadovoljstva v letu 2015
vam želim.

Andrej Kocbek,  
predsednik sveta KS Lenart

Jo
ži

 K
er
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c

Foto: L. Šipek

Snežinke tiho prekrijejo sledi, 
a čas naj ne zabriše dragocenih vezi, 
ki stkali smo jih med ljudmi …

Drage občanke in občani,
želim vam miren in doživet božič,
v novem letu pa naj vas bogato obdarijo zdravje,  
sreča in osebno zadovoljstvo.

Župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger

Kakor utrinki izginjajo leta v večnosti časa.
Iskreno želim, da utrinek, ki prihaja, zaznamujejo:
zdravje, sreča in notranji mir.

Srečno 2015!

Župan
občine Benedikt
Milan Gumzar
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dejanj tatvine in poškodovanja tujih stvari so 
storilci naredili v središču Cerkvenjaka. Raz-
mere na področju varnosti so se v središču 
Cerkvenjaka torej poslabšale.

Po drugi strani pa so se razmere na podro-
čju javnega reda in mira v občini Cerkvenjak 
izboljšale. V prvem polletju lani so policisti 

obravnavali 26 kršitev, v letošnjem prvem 
polletju pa samo 8. Dokaj solidna je tudi 
prometna varnost. V prvem polletju lani so 
policisti obravnavali v občini Cerkvenjak 11 
prometnih nesreč, letos pa devet. V njih sta 
se poškodovali dve osebi. 

Poleg tega so policisti v Cerkvenjaku v pr-
vih šestih mesecih leto-
šnjega leta obravnavali 
tri požare, samomor in 
dva druga dogodka.

Porast števila tatvin 
in vlomov v občini 
Cerkvenjak je verjetno 
posledica vse težjih go-
spodarskih in socialnih 
razmer pri nas in ne to-
liko posledica pobalin-
stva in vandalizma, saj 
se je število kršitev jav-
nega reda in miru v is-
tem obdobju zmanjšalo. 

T. K.

Občina Benedikt
Občinski svetniki obravnavali 21 točk 
dnevnega reda

Občina Cerkvenjak
Več tatvin v središču občine

Novi vodstvi krajevnih skupnosti

Občina Lenart
Lenarški svetniki še letos o proračunu

Člani novega občinskega sveta v občini 
Benedikt so svoj mandat začeli nadvse 
delovno, saj so že na svoji drugi seji 

(prva je bila konstitutivna) obravnavali kar 
21 točk dnevnega reda.

Najprej so imenovali delovna telesa ob-
činskega sveta (statutarno pravno komisijo, 
odbor za negospodarske dejavnosti, odbor za 
gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje 
in prostor in odbor za javne finance). Nato so 
imenovali še člane nadzornega odbora obči-
ne Benedikt in člane sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu.

Obravnavali in sprejeli so tudi rebalans ob-
činskega proračuna. Prihodki proračuna so 
se zmanjšali zlasti zaradi tega, ker jim pod-
jetje CMC Celje v stečaju letos še ni naka-
zalo sredstev za komunalni prispevek in ker 
občina ni prodala toliko svojih zemljišč, kot 
so predvidevali. Po drugi strani pa je občini 
uspelo zmanjšati tekoče odhodke za izdatke 

za blago in storitve ter investicijske odhodke, 
v naslednje leto pa so zamaknili nadaljnjo iz-
gradnjo vrtca, ureditev prometne infrastruk-
ture v Benediktu in del projekta za celovito 
oskrbo severovzhodne Slovenije s pitno vodo.

Občinski svet je dal soglasje k sistemati-
zaciji delovnih mest v vrtcu v Benediktu za 
letošnje šolsko leto. V vrtec je vpisanih 110 
otrok, ki so razporejeni v šest oddelkov.

Sprejeli so tudi revidirano letno poročilo 
Mariborskega vodovoda za leto 2013. Iz njega 
izhaja, da je bila oskrba z vodo lani zanesljiva 
in varna.

Člani občinskega sveta so sprejeli tudi 
letni program športa za leto 2015, ki je »te-
žek« 33.000 evrov. Interesno športno vzgojo 
predšolskih otrok bodo sofinancirali z 260 
evri, vendar največ 150 po skupini. Za inte-
resno športno vzgojo šoloobveznih otrok pa 
bodo primaknili 915 evrov, vendar največ 
150 evrov eni skupini. Za športno vzgojo 
otrok, usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport, bodo namenili kar 16.160 evrov, ven-
dar največ 3.100 evrov po skupini. K vrhun-
ski vzgoji mladine, usmerjeni v kakovostni 
in vrhunski šport, pa bodo primaknili 4.700 

evrov, največ 3.200 evrov 
po skupini. Športno rekre-
acijo bodo sofinancirali s 
350 evri, medtem ko bodo 
kakovostni šport podprli s 
6.090 evri (na ekipo največ 
3.500 evrov), vrhunski šport 
pa s 175 evri. Šolanje in iz-
popolnjevanje kadrov bodo 
podprli s 480 evri, športne 
prireditve pa z 870 evri. 
Delovanje športnih društev 
bodo sofinancirali s 3.000 
evri (največ 1.300 evrov 
bodo namenili enemu izva-
jalcu). 

Po sklepu članov občin-
skega sveta bo enkratna 
denarna pomoč za novo-

rojenca v občini Benedikt v naslednjem letu 
znašala 135 evrov za prvega otroka v družini, 
150 evrov za drugega, 175 evrov za tretjega, 
215 evrov za četrtega, 265 evrov za petega in 
305 evrov za šestega otroka v družini. Kljub 
temu da občina Benedikt pomaga družinam 
z novorojenci, pa se njihovo število iz leta v 
leto manjša. Leta 2011 se je v občini Benedikt 

rodilo 30 otrok, leto kasneje 
23, leta 2013 28 in letos do 
konca septembra 17. Sicer 
pa je občina Benedikt po 
povprečni starosti prebival-
cev med najmlajšimi v Slo-
veniji.

Občinski svetniki so do-
ločili še vrednost točke za 
odmero nadomestila za 
stavbno zemljišče za leto 
2015, ki je ostala takšna, kot 
je bila letos.

Občinski svet je sprejel 
tudi sklep, po katerem je 
občina Benedikt postala 
članica društva Genuss am 
Fluss – Užitek ob reki. Gre 

za avstrijsko–slovensko regijsko blagovno 
znamko, ki združuje ponudnike storitev za 
turiste, ki nastopajo skupaj na trgu. Blagovna 
znamka je namenjena prepoznavnosti regije, 
njene kulinarike, obrti in življenjskega sloga v 
njej. Vključitev občine Benedikt v ta projekt 
omogoča ponudnikom iz nje, da bodo lahko 
svoje proizvode in storitve promovirali in tr-
žili tudi čez mejo v sosednji Avstriji.

T. K.

Člani novega občinskega sveta občine 
Cerkvenjak so se na začetku mandata, 
potem ko so opravili vse formalnosti 

in imenovali komisije in druge organe občin-
skega sveta, že na drugi seji lotili obravnave 
varnostnih razmer na območju občine v pr-
vem polletju letošnjega leta. To je tudi prav, 
saj je varnost občanov in njihovega premože-
nja predpogoj za kakovostno življenje in raz-
mah drugih dejavnosti v lokalni skupnosti.

Iz poročila, ki sta ga pripravila policist Da-
nilo Juršnik in komandir Policijske postaje v 

Lenartu Jožef Kerneža, je razvidno, da se je v 
prvem polletju letošnjega leta glede na prvo 
poletje lanskega leta število kaznivih dejanj v 
Cerkvenjaku krepko povečalo. Lani so poli-
cisti do konca junija v Cerkvenjaku obravna-
vali 11 kaznivih dejanj, do konca junija letos 
pa kar 29. Med njimi je bilo 16 tatvin, 9 po-
škodovanj tuje stvari in štirje vlomi oziroma 
velike tatvine. 

Hkrati s povečanjem števila kaznivih de-
janj pa je prišlo tudi do njihove zgostitve v 
središču Cerkvenjaka. Daleč največ kaznivih 

Svetniki občinskega sveta občine Lenart 
se bodo v torek, 23. decembra 2014, 
zbrali na svoji 1. redni seji. Osrednja toč-

ka dnevnega reda bo obravnava osnutka pro-
računa za leto 2015, sicer pa bodo še potrdili 
predsednike odborov in komisij občinskega 
sveta, člane nadzornega odbora, odločali 
bodo o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževal-
nega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnov-
na šola Lenart in o višini točke za nadome-
stilo za stavbno zemljišče. Na seji bo župan 

svetnike seznanil še z aktualnimi zadevami v 
občini in z imenovanjem svojih podžupanov.

Osnutek proračuna, ki bo predložen sve-
tnikom, bodo predhodno obravnavani tudi 
na sejah odborov in komisij občinskega sve-
ta, pa tudi na sestankih svetov obeh krajev-
nih skupnosti. Občinska uprava je pripravila 
osnutek, ki predvideva okvirno 7.637.000 
EUR prihodkov, odhodki so z njimi uravno-

teženi, proračun pa je usmerjen v konsoli-
dacijo občinskih financ. Tako je predvideno 
varčevanje na vseh postavkah proračuna, kjer 
je to mogoče in ima občina vpliv na vsebino 
in višino stroškov. Dejstvo, da še danes ni do-
končno znano, koliko bo znašala povprečni-
na za leto 2015, otežuje pripravo proračuna, 
prav tako pa vsak predlog znižanja pomeni 

neuravnoteženost pro-
računa in zniževanje 
odhodkov. 

Proračun obsega iz-
polnjevanje zakonskih 
obveznosti – delovanje 
uprave, javnih zavodov, 
socialnih transferjev, za 
delovanje ožjih delov 
občine – krajevnih sku-
pnosti, medtem ko je 
na investicijskem delu 
poudarek predvsem 
na projektu izgradnje 
vodovoda v preosta-
lem delu KS Voličina 
ter zaključku projekta 
sanacije knjižnice v Le-

nartu. Vodovod bo zgrajen v dolžini 13,06 
km oz. za 398 prebivalcev v Selcih, Črmljen-
šaku, Rogoznici in Stražeh. Konec novembra 
je bila podpisana izvajalska pogodba, pred 

tem pa si je občina za-
gotovila sofinanciranje 
z nepovratnimi sredstvi 
za upravičene stroške v 
višini 85 % vseh potrje-
nih javnih upravičenih 
izdatkov. Sofinancerska 
sredstva so v celoti na-
menska sredstva Evrop-
ske unije, Evropskega 
sklada za regionalni 
razvoj.

Sredstva bodo name-
njena še za nujna vzdr-
ževalna dela na infra-
strukturi, zagotavljanje 
zimske službe in delo-
vanja režijskega obrata, 
ki skrbi za urejenost 

obeh krajevnih centrov, športnih, parkovnih 
in drugih javnih površin na območju občine.

Del sredstev bo v proračunu za leto 2015 
ponovno namenjen za društvene dejavnosti, 
društva pa bodo lahko zanje kandidirala na 
razpisih, ki bodo objavljeni tekom leta ločeno 
za športno in za kulturno področje delovanja. 

mag. Vera Damjan Bele

Obe krajevni skupnosti v občini Lenart, KS 
Lenart in KS Voličina, sta po lokalnih voli-
tvah dobili nova sveta KS in nova predsedni-
ka. Andreja Kocbeka, predsednika sveta KS 

Lenart, in Petra Goloba, predsednika sveta 
KS Voličina, smo zaprosili za predstavitev 
njunih programov in za predstavitev vizije 
razvoja obeh krajevnih skupnosti.

Selce
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Člani občinskega sveta občine Sveta 
Trojica so se na svoji drugi seji lotili 
ene najtežjih nalog - v prvem branju 

so obravnavali predlog občinskega proračuna 
za leti 2015 in 2016. V obeh so opredelili tudi 
najpomembnejše investicije oziroma razvoj-
ne načrte občine.

V naslednjih dveh letih bo občine Sveta 
Trojica veliko pozornosti in sredstev name-
nila modernizaciji, rekonstrukciji in adapta-
ciji cest.

V naselju Sveta Trojica bodo letno na-
menili okoli 25.000 evrov za modernizacijo 
krajših odsekov cest oziroma ulic. Naslednje 
leto bodo modernizirali tudi 430 metrov ce-
ste Zgornji Porčič–Fras–Novak, za kar bodo 
porabili 53.000 evrov. Za modernizacijo ceste 
Gočovski vrh–Nadbišec pa bodo naslednje 
leto namenili 93.600 evrov. Za moderniza-
cijo 620 metrov ceste Dobaj–Postružnik so v 
proračunu za naslednje leto namenili 56.000 
evrov. Modernizirali bodo tudi 252 metrov 
ceste Krajnc–Vrečič, za kar bodo potrebova-
li nekaj več kot 30.000 evrov. Modernizacija 
750 metrov ceste Po gradom, ki bo potekala v 
letih 2015 in 2015, pa bo stala 105.000 evrov.

V letu 2016 bodo modernizirali 990 me-
trov ceste Dvoršak–Jelen za 138.000 evrov in 
190 metrov ceste Šilak–Pelcl za 26.600 evrov.

V letih od 2016 do 2018 bodo modernizi-
rali 700 metrov ceste na Dobravo za 220.500 
evrov, v letih 2018 in 2019 pa 2700 metrov 
ceste v Zgornjem Porčiču: Na Griču–Ajlec A. 
za 1.350.000 evrov.

Modernizacija ceste Gomila–Osek (odsek 
Jelen–Kocbek) v dolžini 725 in vrednosti 
109.105 evrov že poteka in bo končana na-
slednje leto. Na posebni proračunski postav-
ki je tudi modernizacija 1335 metrov dolgega 
odseka Železnica na cesti Brengova Zibote, ki 
bo izvedena v letih 2015 in 2016 za skupno 
283.000 evrov. 

Poleg tega bo občina v Gočovi s pomočjo 
države zgradila pločnike, v Spodnji Senarski 
pa bo pripravila projektno dokumentacijo za 
njihovo izgradnjo. V letih 2015 in 2016 bo 
občina uredila tudi javno razsvetljavo v več 
ulicah v Sveti Trojici, v Zgodnji Senarski in 
na Gočovskem vrhu. Za gradnjo in vzdrževa-
nje vodovodov po naseljih pa bo občina na-
menila leta 2015 49.500 evrov, v letu 2016 pa 
34.500 evrov. Na pokopališču bodo temeljito 
preuredili in povečali mrliško vežico.

Občina bo tudi ponatisnila Trojiško kro-
niko iz leta 2001 ter v novo izdajo vključila 
kronologijo dogodkov v kraju od leta 2000 
do leta 2014. Še posebej pomembno je obdo-

bje od leta 2006 do danes, ko imajo občani 
na območju Svete Trojice samostojno občino 
in ko so domala vsa naselja v njenem okviru 
močno napredovala. 

Del sredstev bo občina preko javnega raz-
pisa namenila tudi razvoju kmetijstva in po-
deželja. Katere ukrepe bo v naslednjih dveh 
letih sofinancirala, pa bo znano po tem, ko 
bo na osnovi evropske zakonodaje na državni 
ravni sprejet ustrezen pravilnik.

Poleg večjih investicij bodo v občini Sveta 
Trojica izvedli tudi več manjših. Tako bodo 
nakupili stole za seje občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles, obnovili bodo del raču-
nalniške in programske opreme, poskrbeli 
bodo za investicijsko vzdrževanje prostorov, 
nabavili bodo videokamere za nadzor javnih 
objektov, izboljšali bodo opremo za civilno 
zaščito in opremo gasilskih društev, zagoto-
vili sredstva za preventivo v prometu in izve-
dli še več drugih koristnih in nujnih manjših 
investicij.

Seveda pa je investicijska dejavnost občine 
Sveta Trojica in vseh drugih občin v Slove-
niji odvisna od ukrepov vlade. Če bo vlada 
res še dodatno znižala povprečnine, kakor je 
v zadnjih dneh napovedala, bodo investicijski 
programi v občinah ogroženi in jih bo verje-
tno treba krepko skrčiti.

T. K.

Občinski svet v novi sestavi je na 1. seji 
podal pripombe in pobude ter pre-
dloge k sprejemanju proračuna in se 

seznanil s finančno konstrukcijo občine za 
prihodnje obdobje dveh let. Glede na to, da je 

proračun za okoli 600.000 nižji od prejšnje-
ga leta, bodo primorani podpirati projekte 
prioritetne narave. Na seji so bila prav tako 
potrjena imenovanja v nadzorni odbor, ko-

misije ter ostale odbore, 
ki delujejo na lokalnem 
nivoju. Drugo branje 
proračuna bo v mesecu 
decembru. Na seji je bil 
tudi predlagan tržni red 
v občini, tako bo lahko 
trgovanje na za to zgra-
jeni tržnici v centru Sv. 
Ane imelo tudi ustrezno 
pravno podlago za pro-
dajalce; za domačine bo 
zastonj, za prodajalce 
od drugod pa je cena za 
tekoči meter prodajne-
ga pulta 5 evrov.

SReBr 

KS Lenart - za zadovoljstvo občanov v 
mestu in zunaj njega

Na ustanovni seji novoizvoljenega sve-
ta krajevne skupnosti Lenart, ki je 
bila 6. novembra 2014, sem bil izvo-

ljen za predsednika sveta. Zavedam se, da vo-
livke in volivci od sveta pričakujejo prodorno 
in zavzeto delovanje na področju javne infra-
strukture, olepševanja mesta, ustreznejši pro-

metni ureditvi, pestri organizaciji kulturnih, 
športnih in drugih prireditev. Ob pomanj-
kanju denarnih sredstev v občinskem pro-
računu bo delo sveta izpostavljeno velikim 
izzivom pri zadovoljevanju potreb in pobud 
iz okolja. Kljub temu lahko člani sveta damo 
pomemben prispevek pri urejanju in zado-
voljevanju skupnih potreb občanov mesta 
Lenart. V svojih okoljih moramo prisluhniti 
krajanom in njihovim hotenjem za kvalitetno 
in prijetno bivanje v mestu. 

Kot predsednik se bom zavzemal, da bo 
svet krajevne skupnosti aktiven vzpodbuje-
valec in prenašalec problematike na občinski 
svet in župana. S člani sveta želim razvijati 
pozitivno sodelovanje s strokovnimi služba-
mi občinske uprave in pozorno spremljati ka-
kovost izvrševanja njenih nalog na področju 
krajevne skupnosti. 

Vesel sem, da se novoizvoljeni člani sveta 
zavedamo svoje odgovornosti in poslanstva, 
ki so nam ga zaupale volivke in volivci. Ne 
bo lahko, a z voljo in sodelovanjem lahko po-
storimo marsikaj za dobro počutje v našem 
lepem Lenartu. 

Andrej Kocbek, predsednik sveta KS Lenart

KS Voličina, okolje v katerega naj ljudje 
prihajajo, ne odhajajo

Kot novoizvoljenemu predsedniku sve-
ta KS Voličina so moje misli in načrti 
usmerjeni v razvoj vseh devetih za-

selkov na območju naše krajevne skupnosti. 
Živimo v času zaostrenih finančnih razmer, 
zato bi bile kakršnekoli obljube o izvedbi ve-
čjih investicij do občanov nerealne in neod-

govorne. Prizadeval si bom za dobro sodelo-
vanje z občani, društvi, župnijo, šolo, vrtcem 
in z občino Lenart. Moja želja ni iskanje in 
poudarjanje nasprotij, ampak sožitje in po-
zitivno reševanje problemov. Želim si, da bi 

vsi prebivalci krajevne skupnosti našli skupne 
cilje, da bi presegli razlike, da se ne bi delili 
po kraju bivanja.

V zadnjem obdobju število prebivalcev na 
območju KS Voličina narašča, kar pomeni, 
da so naši kraji prijetni, nudijo možnosti za 
razvoj, saj si ljudje tukaj ustvarijo dom, načr-
tujejo sedanjost in prihodnost. Želim si, da bi 
tudi v prihodnje bilo tako, da bi bila krajevna 
skupnost Voličina območje, kamor ljudje pri-
hajajo in ne odhajajo, zlasti mladi. Možnosti 
vsekakor so, mlade privabi bližina avtoceste, 
bližina mestnih in zaposlitvenih središč, kot 
sta Maribor in Ptuj, bližina Lenarta, urejena 
šola, vrtec in komunalna infrastruktura, lepo 
podeželsko okolje.

Kraj ni pokrajina, ceste in stavbe, življenje 
kraju dajo ljudje. Črmljenšak, Dolge njive, 
Gradenšak, Selce, Sp. Voličina, Rogoznica, 
Straže, Zavrh in Zg. Voličina niso le črke na 
papirju ali krajevna imena. Življenje tem kra-
jem dajemo ljudje, ki tukaj živimo in delamo. 
Poleg osebnih in sorodstvenih povezav nas 
povezuje tradicija, šola, društva, šola, cerkev. 
Združimo ustvarjalnost, pozitivno energijo 
in delo za dobro vseh nas, za prijetno in kva-
litetno življenje v naših krajih.

Peter Golob, predsednik sveta KS Voličina

Občina Sveta Ana
1. redna seja občinskega sveta Sveta Ana

Vzdrževanje cest in pločnikov

Pred prihajajočo zimo 
je potrebno s pločni-
kov in robov cestišč 

odstraniti kar največ listja, 
saj je le-to po prvozapadlem 
snegu lahko izredno nevar-
no. Na fotografiji poteka 
čiščenje cestišča ob osnovni 
šoli in športnem igrišču v 
Lokavcu.

Besedilo in foto: SReBr 

Občina Sveta Trojica
Modernizirali bodo več cestnih odsekov

Za letos predvidene komunalne aktivnosti 
v občini Sv. Trojica se počasi končujejo

V občini Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah se sočasno z iztekom jeseni izte-
kajo oz. zaključujejo tudi razna dela 

na komunalnem področju, ki so bila planira-
na za letos ali smo jih bili primorani izvajati 
zaradi ekstremnih vremenskih razmer.

Oktobra in novembra je potekala izgra-
dnja vodovodnega omrežja na 1.600 m dol-
gem odseku v Zg. Porčiču. Vsaj pet novih go-
spodinjstev bo tako ob koncu letošnjega leta 

imelo možnost priključitve na javno vodovo-
dno omrežje. Na tem odseku so bili položeni 
tudi cevovodi za optično omrežje. Položitev 
cevovodov za optično omrežje se je izvaja-
la tudi v delu Zg. Porčiča, in sicer od meje 
z občino Lenart do vodohrama »Peklar«. 
Na Telekomu obljubljajo, da bodo določene 
priključke izven tega območja lahko reševali 
tudi z zračnimi optičnimi vodi, medtem ko 
je za glavnino preostalega dela Zg. Porčiča 

foto: V. Kapl
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AKTUALNO IZ OBČIN

asfaltirana javna pot JP 703-315 (Repa). Za 
omenjen projekt se predvideva 50.000 €

Iz naslova 21. člena Zakona o sofinanci-
ranju občin bo občini Sv. Jurij v Slov. gor. v 

prihodnjem letu pripadlo še cca 30.000 €, kar 
bo namenjeno obnovi svetil v starem delu 
osnovne šole in za ureditev javne razsvetljave 
v delu Jurovskega Dola in Malne. 

Občinam še dodatno nižanje prihodkov s strani države
Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. kritično 

spregovori še o odnosu države do manjših in 
na splošno tudi večine drugih občin. Prvo ja-
bolko spora je namreč v določbi o višini gla-
varine, ki bi po zakonu morala na prebivalca 
v občini znašati 632 €. Sedaj pa znaša zgolj 
536 €, v letu 2015 pa bi naj znašala le še 525 €, 
kar se občinam z manjšimi proračuni zelo hi-
tro pozna. Naš sogovornik še ugotavlja, da je 

žalostno predvsem to, da zmanjšanje sredstev 
s strani države, ki jih le-ta namenja občinam, 
pomeni predvsem manjše število investicij, 
torej investicij, ki bi naj občanom (davko-
plačevalcem) zagotavljale tudi večjo blagi-
njo. Petra Škrleca jezi še dejstvo, da na drugi 
strani država z raznimi novimi zakoni in akti 
povečuje breme občinam s povišanjem obve-
znih socialnih transferjev.

Pogled v prihodnji razvoj občine
Čeprav vlada RS še vedno ni podala do-

končnih smernic za črpanje evropskih sred-
stev za obdobje do leta 2020, so si cilje za 
nadaljnji razvoj občine že zadali v občinski 
upravi. Župan Škrlec tako pove, da je v načr-
tu za prihodnje obdobje do leta 2020 ureditev 
sprehajalne poti ob Globovnici od njenega 
izvira v Šentilju do Lenarta. 
Nadalje je v načrtu medob-
činska prometno-turistična 
povezava med tremi obči-
nami in sosednjo republi-
ko Avstrijo. V pomemben 
turistično-razvojni projekt 
bosta poleg občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. vključeni še ob-
čini Lenart in Šentilj. Med 
pomembnejšimi gospodar-
sko-razvojnimi potenciali 
občine je tudi ureditev ob-
činskega središča z mrežo 
podjetniškega inkubatorja, 
v katerem bi dobili možnost 
zaposlitve tudi domači ob-
čani. Med pomembnejše 
v prihodnosti načrtovane 
projekte sodi tudi izgra-
dnja manjših čistilnih naprav, ki jih bo obči-
na postavljala ob manjših strnjenih naseljih. 
V tem času pa občina načrtuje tudi obnovo 
dotrajanih občinskih cestišč. 

Vrednost ocenjenih investicij, ki naj bi se 
izvajale v naslednjih 6 letih, do 2020, je oce-
njena 5,5 mio €. Peter Škrlec ob tem še do-
daja, da se navedeni projekti na prvi pogled 
slišijo preveč utopistični, a zagotavlja, da so 
ob predvidenem sofinanciranju iz naslova 
evropskih sredstev v višini 60 % vsi zgoraj na-

vedeni projekti uresničljivi. Na letni ravni bi 
morala občina tako zagotoviti še cca 400.000 
€ lastnih sredstev. 

Dejan Kramberger

predvideno nadaljevanje izgradnje optičnega 
omrežja iz Trojiške smeri v naslednjem letu. 
V centru Sv. Trojice naj bi namreč še letos, 
v kolikor bo to dopuščalo vreme, postavili 
novo TK postajo, ki bo omogočala optične 
priključke, zato se bo v naslednjih mesecih 
pričelo tudi vgrajevati optične kable v že 
zgrajene cevovode.

Tudi gradnja nove javne razsvetljave v 
Zg. Senarski in na območju Cvetlične, Poti v 
Dobravo, Nove ulice in Stare poti se počasi 
zaključuje, čeprav je potrebno dokončati dela 
še na več odsekih oz. projektih, zato letos vsa 
dela zagotovo ne bodo tudi končana.

Žal jo je jesen zagodla z močnimi nalivi in 
poplavami, zato je bilo veliko dela in stroškov 
z odpravljanjem škode na cestah.

Tudi rekonstrukcija odseka ceste »Jelen–

Kocbek« v Oseku je v obsegu, ki je bila pred-
videna za letos, končana, nadaljevanje sledi 
spomladi.

Izgradnja sanacija plazu na R 3 747 se si-
cer podaljšuje oz. je predvideno dokončanje 
del še do konca leta, trenutno se izvaja gra-
dnja pločnika za pešce in kolesarje, predvide-
na je še položitev asfaltnega obrabnega sloja 

na cestišču in pločniku ter zavarovanje usa-
dov izven sanacije plazu.

Pričelo se je že tudi z pripravljalnimi deli 
za izgradnjo vodovoda v Gočovi, pričetek 
same gradnje pa bo odvisen od vremena.

Na vrata pa seveda že trka zima, zato so 
že v pripravljenosti snežni plugi in posipalci, 
upajmo da bodo letos lahko nekoliko več po-
čivali kot lani.

Jože Žel

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Seja jurovskega občinskega sveta, 
proračun, nov asfalt, razvoj … 
V prvem branju sprejet proračun občine Sv. Jurij v Slov. gor. za leto 2015

Na 3. seji občinskega sveta občine Sv. Jurij v 
Slov. gor., ki je potekala v četrtek, 27. 11. 2014, 
so v prvem branju sprejeli predlog proračuna 
občine za leto 2015. Glede na gospodarsko 
stanje v državi je proračun za prihodnjo leto 
v primerjavi z zadnjimi nekoliko nižji. Tako 
so prihodki načrtovani v višini 1.963.067 €, 
odhodki pa v višini 1.900.255 €. Župan Peter 
Škrlec razlaga, da je proračun nastavljen zelo 
realno in primeren današnjim razmeram na 
trgu in v državi. Potrebno je tudi razumeti, da 
je Slovenija gospodarsko v precej kaotičnem 
stanju, tako da nekih megalomanskih projek-
tov ne gre za pričakovati. Veliko pa je seveda 
odvisno od evropskih razpisov, o katerih pa 
država še vedno ni podala dokončnih smer-
nic za obdobje 2014-2020, tako da še, žal, ve-

dno ni znano, na katere razpise se bodo ob-
čine lahko v prihodnje prijavljale. Kljub temu 
pa naš sogovornik razlaga, da bodo v občini 
v prihodnjem letu namenili za investicije 
približno 50 % proračunskih sredstev. Med 

največje obvezne občinske transferje spada v 
višini približno 450.000 € financiranje pred-
šolske in osnovnošolske dejavnosti. 150.000 
€ gre za financiranje socialnega varstva, 
130.000 € za financiranje kulture, športa, ra-
zvoja turizma, gasilstva, razvoja podjetništva 
in društvenih dejavnosti v občini in 130.000 
€ za ostale zakonsko obvezne transferje. Pri-
bližno 160.000 € odpade na delo občinske 
uprave, delovnih občinskih teles, občinskega 
sveta, župana, materialne stroške, plače in 
nadomestila zaposlenih. 

350.000 € je v letu 2015 glede na predho-
dna leta načrtovanih za vzdrževanje osnovne 
komunalne cestne infrastrukture, v katero 
spada redno vzdrževanje lokalnih cest in 
javnih poti, zimska služba, obnova vodovo-

dov, sofinanciranje malih čistil-
nih naprav. Približno pol milijona 
(550.000 €) bo v prihodnjem letu 
namenjenih novogradnjam, inve-
sticijam v ceste, obnovo in posta-
vitev novih obcestnih razsvetljav, 
urejanju pokopališča, novih par-
kirišč, prostorskemu načrtovanju. 
Kot že rečeno, je skupaj odhodkov 
nekaj manj kot 2 milijona €, kar 
pomeni, da so odhodki usklajeni s 
prihodki. Na zastavljen proračun 
občinski svetniki v prvem branju 
niso imeli večjih pripomb. V dru-
gem branju in dokončnem sprejetju 
je bil proračun na včerajšnji 4. seji 

občinskega sveta. Po omenjeni seji je župan 
tradicionalno pripravil še srečanje občinskih 
svetnikov s predstavniki društev, ravnateljem 
in predstavniki drugih organizacij, ki deluje-
jo na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

V letu 2015 novi asfaltni odseki in nova parkirišča 
Kljub nejasni gospodarski sliki v državi na 

občini Sv. Jurij v Slov. gor. že pripravljajo pro-
jekte izvedbenih del za širitev in preplastitev 
ceste v centru Jurovskega Dola, in sicer na 
odseku ceste (JP 703-321) od glavne-držav-
ne ceste v Jurovskem Dolu proti pokopališču. 
Ob cesti bodo nastala tudi nova parkirišča. 
Za omenjeno investicijo je v občinskem pro-
računu namenjenih 60.000 €. Prav tako nova 
velika pridobitev v občini bo v prihodnjem 

letu pridobitev nove bencinske črpalke, kate-
re investitor je KZ Lenart. 

Za približno dober kilometer pa bo v pri-
hodnjem letu občina bogatejša za nove as-
faltne odseke. Tako so že izdelani projekti 
za asfaltiranje dosedanjega makadamskega 
cestnega odseka JP 703-317 v Sr. Gasteraju 
Šenekar–Zaletinger. Za približno 640 m dolg 
cestni odsek se predvideva 60.000 €. Prav 
tako v Sr. Gasteraju pa bo v dolžini 500 m 

Cesta proti novoemu pokopalšču bo v prihodnjem letu razširjena ob 
njej pa bodo nastala nova parkirna mesta.
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za slučaj preobrata in nobenega izdelanega fi-
ksnega programa. In ko je eksistiral tak pro-
gram za nas, ni v pravem trenutku nihče mi-
slil na njegovo izvršitev…

In kdo je zakrivil to po-
glavje?

V širokem okviru splo-
šno in nepopolno nepoj-
movanje in nerazumevanje 
preobratne situacije.V ož-
jem okviru, to je, od strani 
nekaterih za slovenske ne-
uspehe odločilnih in od-
govornih, ob preobratu pa 
vodilnih faktorjev:

Ozkosrčno stopicanje 
po starih pravnih poteh v 
času, ko so si drugi osvo-
bojeni narodi kovali nove 
paragrafe, manjkanje vsake 
odločnosti za dosego ma-
ksimalnih, no, pa recimo 
še minimalnih nacionalnih ciljev in bojazen 
pred odgovornostjo.«

Udeležence prireditve so pozdravili Ana 
Šuster, predsednica Turi-
stičnega društva Rudolf 
Maister Vojanov Zavrh, 
predstavnik Slovenske voj-
ske stotnik Franci Toš, izvr-
šilni častnik 74. pehotnega 
polka in župan občine Le-
nart mag. Janez Kramber-
ger, ki je v svojem govoru 
predstavil delo dr. Franca 
Kovačiča iz Veržeja, filozo-
fa, zgodovinarja, duhovni-
ka in diplomata. Povedal je:

»General Rudolf Maister 
je severno mejo izbojeval 
s svojo vojsko. Osvojeno 
ozemlje je bilo potrebno 
kasneje izboriti in potrditi 
na političnem in diplomat-
skem področju, o čemer pa v širši javnosti 
ni toliko znanega. Zasluga za današnje meje 
Slovenije gre sposobnim in odločnim posa-
meznikom, ki so s svojim znanjem in poga-

jalskimi sposobnostmi pripomogli k  dana-
šnjim mejam Slovenije. Dr. Francu Kovačiču 
pripadajo velike zasluge za rešitev meje na 

Štajerskem, saj je s strokovnim znanjem, štu-
dijami in delom v slovenski delegaciji na pa-
riški mirovni konferenci veliko pripomogel k 

ohranitvi velikega dela Štajerske kot ozemlja 
Kraljevine SHS, oz. določitvi severne meje, 
kot poteka danes.«

D. O., foto: Tomaž Ornik

ZNANJE ZA RAZVOJ / DOGODKI IN DOGAJANJA

ŠKSG: Novo leto – priložnost za nove izzive

December je mesec, ko naši dijaki pri-
dno pridobivajo ocene, študentje pa 
vestno pišemo seminarske naloge, 

opravljamo kolokvije in se pripravljamo na 
izpitno obdobje, saj se januar približuje s 
svetlobno hitrostjo. Kljub vsem obveznostim 
pa se še vedno najde čas, ki ga preživimo na 
zanimiv in kvaliteten način, seveda z našim 
študentskim klubom. 

V preteklem mesecu smo izdali razpis za 
mlade mamice in očke. Na razpis so se lahko 
prijavili člani Študentskega kluba Slovenskih 
goric, ki se jim je v študijskem letu 2013/14 
rodil otrok. Vsak prijavljeni, ki je izpolnjeval 
kriterije, je prejel darilni bon v vrednosti 100 
evrov za izbrano trgovino.

Ker se zavedamo, da je dobiti zaposlitev 
v Sloveniji po dokončanem študiju v tem 
času velik problem, smo 27. 11. v prostorih 
CSG organizirali delavnice na temo iskanja 
zaposlitve v tujini. Predstavljene so bile za-
poslitvene priložnosti v tujini, načini iskanja 
zaposlitve, udeleženci so dobili vse uporabne 
informacije in odgovore na vprašanja, kako 
iskati delo v tujini. 

December je najbolj veseli mesec v letu in 
prav tako smo ga tudi preživeli. 11. 12. smo se 
na povabilo Društva VTC udeležili prireditve 
z imenom Veni, vidi, mlado vino, na katero 
so bili povabljeni vinarji iz Podravskega vi-
norodnega okoliša. Predstavilo se je več kot 
30 vinogradnikov z mladimi vini. Prireditev 
je bila namenjena širši javnosti, predvsem pa 
mlajšim generacijam z namenom predstavi-
tve mladih vin in kulture pitja. S tem dogod-

kom smo znova potrdili, da ga ni čez našo 
kapljico. Pa vendar je prav, da spoznamo tudi 
dobrote in lepote drugi držav. Tako smo se 
13. 12. odpravili na Madžarsko in si ogledali 
Budimpešto, odeto v pisano odejo božičnih 
okraskov in lučk ter prepojeno z vonjem ci-
meta. 

Veselo bo pa tudi konec decembra, ko 
organiziramo občni zbor in zaključek na Iz-
letniški kmetiji Breznik. Izvolili bomo neka-
tere nove člane upravnega odbora in novega 
predsednika kluba. Po uradnem delu bo sle-
dila zabava pozno v noč. Večer bo v odtenku 
črne in bele, zato naprošamo vse udeležence, 
da se oblečejo v ti dve barvi. Tako kot že pre-
tekla leta bomo tudi letos poskrbeli za orga-
niziran prevoz.

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 
4 € v Termah Radenci, kopanje po ceni 8 € v 
Termah Ptuj in brezplačno članstvo v Knji-
žnici Lenart. Kot novost ponujamo cenejše 
mesečne karte za obisk plesnih tečajev, fitne-
sa in vodene vadbe, ki jih organizira Plesna 
dimenzija v Lenartu (Vse dodatne informaci-
je lahko najdete na naši novi facebook strani 
(Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG), na 
naši spletni strani: www.sksg.org ali nas obi-
ščete ob uradnih urah, ki potekajo v naših 
prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, 
in sicer vsako soboto od 10. do 12. in vsako 
sredo med 10. in 14. uro.

Tina Rajh

NOVICE IZ IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Dediščina Slovenskih goric za jutri

Ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS
V mesecu novembru smo začeli s predavanji o ohranitvi starih semen kulturnih rastlin na 

območju LAS. Obisk predavanj je zelo velik, kar dokazuje izredno zanimanje za ohranitev 
ter lastno pridelavo semen iz našega okolja. 

Za uvod sta nam bili predstavljeni biotska raznovrstnost ter agrobiodiverziteta, v nadalje-
vanju pa smo skupaj z Društvom varuhi semen ugotavljali, zakaj pridelovati svoja semena 
in ohranjati stare sorte. Sledila je predstavitev znanstvene metode določanja in zbiranja 
semen ter razdelitev materialov za zbiranje semen. 

S predavanji nadaljujemo v petek, 9. 1. 2015, ob 10. uri v Mali dvorani Centra Sloven-
skih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart (nasproti cerkve), kjer bomo zbrana semena tudi 
oddali v pregled.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Maistrove prireditve v Zavrhu

V petek, 21. novembra, so v Zavrhu po-
tekale 29. Maistrove prireditve. Ob 
častni straži Slovenske vojske sta ve-

nec h kipu generala Maistra položila stotnik 
Franci Toš, izvršilni častnik 74. pehotnega 
polka, in župan mag. Janez Kramberger. 
Osrednja tema letošnjih prireditev je bila po-
svečena dr. Franju Steinfelserju – zdravniku 
in Maistrovemu borcu, ki jo je pripravil in 
predstavil prof. dr. Elko Borko, zdravnik in 
zaslužni profesor Univerze v Mariboru. 

V kulturnem programu so nastopili: otro-
ški pevski zbor OŠ Voličina pod vodstvom 
Sandija Šijanca, vokalna skupina OŠ Voličina, 
Katarina Leš, Špela Peserl, Lucija Dajčman, 
Domen in Ben Šnajder iz glasbene šole Le-
nart, Slovenskogoriški pihalni orkester MOL 
Lenart in Dominik Petko.

Letos je minilo 80 let od smrti Rudolfa 
Maistra Vojanova, zato smo v kulturnem 

programu prisluhnili Maistrovim pesmim in 
njegovim zapisom iz časa bojev za štajersko 
severno mejo in Koroško.

Dominik Petko je prebral odlomke iz Ma-
istrovega zapisa z naslovom Prvo poglavje 
Koroškega plebiscita, ki je bil objavljen v ča-
sopisu Slovenski narod 22. oktobra 1922. Ru-
dolf Maister je v časopisnem članku zapisal in 
analiziral dogodke iz leta 1918-19 in vzroke 
za izgubo ozemlja Koroške, navajamo krajši 
odlomek:

»Rado se naglaša, da nas je preobrat leta 
1918, ki smo ga sicer težko pričakovali, zadel 
vendar nepripravljene, ker je bušnil po splo-
šnem računu prezgodaj v svet. Jaz pa še pri-
stavljam, da bi nas zalotil preobrat leta 1920. 
istotako nepripravljene in danes tudi.

Naši vodilni politiki niso bili med preobra-
tom z našimi oficirji prav v nikakem stiku. 
Menda tudi sploh ni bilo nobene organizacije 

Strokovno izobraževanje kmetovalcev 

Program strokovnega izobraževanja v 
zimski sezoni, ki ga organizira Kmetij-
ska svetovalna služba Lenart za kmeto-

valce občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. 
Ana v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah 
in Sv. Trojica v Slov. goricah, ponuja zanimi-

ve in koristne teme. Predavanja ne štejejo za 
kmetijsko okoljski program in za kmetovalce 
niso obvezna.  

KGZS Zavod Ptuj
Kmetijska svetovalna služba Lenart

Kmetijska svetovalna služba Lenart - Program strokovnega izobraževanja kmetovalcev 
za leto 2014/15

Datum Ura Tema izobraževanja Predvatelj Kraj izobraževanja

7. 1. 2015 9.00 Predhodno usposabljanje 
za KOPOP

Svetovalci KGZ Ptuj Kulturni dom Lenart, 
Trg osvoboditve 2, Lenart

9. 1. 2015 10.00 Prikaz rezi sadnega drevja Andrej Soršak, 
Zlatka Gutman Kobal, 
KGZ Maribor

Gostilna Vinska trta, 
Voličina

12. 1. 2015 10.00 Vinogradništvo Roman Štabuc, 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

13. 1. 2015 10.00 Zasnova njivskega kolobarja Draga Zadravec, 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

14. 1. 2015 10.00 Pridelovanje korenovk Miša Pušenjak, 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

15. 1. 2015 10.00 Sodobni trendi v prašičereji 
in pri gradnjah hlevov za 
prašiče 

Peter Pribožič, 
Darja Prevalnik, 
KGZ Ptuj, KZ Lenart

KZ Lenart – bowling 
center, Industrijska ul. 24, 
Lenart

20. 1. 2015 10.00 Sodobni hlevi za govedo mag. Andrej Golob, 
Kmetijska založba

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

22. 1. 2015 10.00 Vpliv prehrane na sestavo 
mleka

Anton Hohler, 
KGZ Ptuj

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

4. 2. 2015 10.00 Ekonomika in obdavčitve 
v kmetijstvu

Helena Kapun, 
KGZ Ptuj

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

4. 2. 2015 10.00 Zdravstveno varstvo 
sadnega drevja

Jože Miklavc, 
KGZ Maribor

Gostilna Vinska trta, 
Voličina

11. 2. 2015 10.00 Naravni načini varstva rastlin Miša Pušenjak, 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

12. 2. 2015 10.00 Predstavitev ukrepov 
kmetijske politike v letu 2015

Svetovalci KGZ Ptuj Kulturni dom Lenart, 
Trg osvoboditve 2, Lenart

24. 2. 2015 10.00 Novosti pri navzkrižni 
skladnosti

Svetovalci KSS 
Lenart

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart
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»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, niti v žepu 
ali pod palcem zaklad. Sreča je, če se delo do-
bro opravi in če imaš nekoga rad«, je zapisal 
Tone Pavček. V tem smislu vas vabim na za-
nimive prireditve, da si polepšate adventni 
čas in v družbi najdražjih nazdravite novemu 
letu.

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan

Prireditve so se začele 3. decembra s Ta ve-
selim dnevom kulture v Knjižnici Lenart in 
v Domu kulture s predstavitvijo knjižničnih 
sistemov, pravljičnimi urami in delavnicami 
in z monokomedijo Toneta Partljiča Nataka-
rica Pepca, ki ima svoj izvor v avtobiografski 
knjigi »Štiri zvezdice«, ki jo je napisala lenar-
ška občanka Cecilija Novak.

V petek, 5. decembra, se je na Trgu osvo-
boditve v Lenartu začel božično-novoletni 
sejem, nastopili so lutkovna skupina OŠ Slad-
ki Vrh ter Sara Hercog in Silence.

V soboto, 6. decembra, so nastopili Gle-
dališče Pravljičarna, KD Slovenskogoriški 
glasovi,

Ljudske pevke Društva upokojencev Le-
nart in Mešani pevski zbor Zveze društev in-

validov Lenart.
V ponedeljek, 8. decembra, je bilo v Knji-

žnici Lenart potopisno predavanje Andreja 
Morelija.

V torek, 9. decembra, ob 18. uri je bila v 
Domu kulture Lenart slavnostna prireditev 
»50 let glasbene šole Lenart pod okriljem 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor«.

V sredo, 10. decembra, je bila v Knjižnici 
Lenart Mačja Šola, predstava otrok iz Voliči-
ne.

V petek, 12. decembra, je bila na Trgu 
osvoboditve predstava otroške gledališke 
skupine OŠ Gornja Radgona Težave Dedka 
Mraza, prišel je Božiček, na koncertu so na-
stopili Klapovühi.

V soboto, 13. decembra, je bila v Domu 
kulture prireditev ob 110. 
obletnici Čebelarskega 
društva Sv. Trojica-Lenart. 
Na Trgu osvoboditve je na-
stopila Lutkovna skupina 
vzgojiteljic vrtca Sv. Ana 
s predstavo Ježkov veliki 
strahec, prišel je Božiček. 
Nastopili so Nejc Kurbus, 
plesne skupine Plesne di-
menzije, Jurovski oktet in 
Fantje izpod Vurberga.

V nedeljo, 14. decembra, 
je v Kulturnem domu Voli-
čina LG Pika nastopila z lut-
kovno predstavo Zaljubljeni 
Žabec. Otroci so tudi dobili 
darila.

V torek, 16. decembra, je bil v Dom kulture 
Lenart šolski kulturno-zabavni program ob 
največjem družinskem prazniku.

V sredo, 17. decembra, so bile v Knjižnici 
Lenart pravljična ura in delavnice.

V četrtek, 18. decembra, je v Domu kulture 
Lenart nastopil Baletni oddelek Konservato-
rija za glasbo in balet Maribor, Podružnična 
šola Lenart, z baletno pravljico Pepelka.

Praznično vzdušje v veselem decembru in leto 2014 bodo v občini Sv. Jurij v Slov. gor. 
zaključili s prireditvami, primernimi prazničnemu času.

Najprej bo otroke obiskal Božiček …
V ponedeljek, 22. decembra, ob 18. 

uri bo otroke obiskal Božiček. Še pred 
njegovim prihodom z daljnega severa 
bodo otroke razveselili člani lutkovne 
skupina gledališča PIKA, ki bodo zaigrali 
lutkovno predstavo Zaljubljeni žabec. 

Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti

Dan kasneje, 23. 12., ob 17. uri JVIZ 
In VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
prireja proslavo ob dnevu samopstojnosti 
in enotnosti. Proslava, v kateri bodo na-
stopali učenci in učenke šole in vrtca J. 
Hudalesa, bo potekala v Kulturnem domu 
Jurovski Dol.

Božični koncert Jurovskega oketa
V duhu božiča bo v petek, 26. decem-

bra, ob 15. uri v cerkvi Sv. Jurija v Slov. 
gor. potekal tradicionalen Božični kon-
cert v izvedbi Jurovskega okteta. 

Županov sprejem nagrajencev občine 
Sv. Jurij v Slov. gor.

Aktivnosti in prireditve v občini Sv. Ju-
rij v Slov. gor. bodo za leto 2014 zaokro-
žene z županovim sprejem najuspešnejših 
dijakov, študentov, športnikov in ostalih 
nagrajencev, ki s svojimi uspehi širijo do-
ber glas o občini in so promotorji občine 
tudi izven njenih meja. Sedem nagrajen-
cev bo sprejel v ponedeljek, 29. decembra. 
Več v prihodnjih številki Ovtarjevih no-
vic. 

Božično-novoletne prireditve v občini Lenart

Prireditve okoli božiča v občini Sv. Jurij v Sl. g.

Petek, 19. december  
Trg osvoboditve v Lenartu
BOŽIČNO - NOVOLETNI SEJEM 
Praznična ponudba raznih izdelkov in 
dobrot na stojnicah, od 16. do 20. ure.
Ponudba kuhanega vina in napitkov v 
hišicah na trgu.
Organizator: Razvojna agencija 
Slovenske gorice, d. o. o.
17.00, oder na Trgu osvoboditve 
OBUTI MAČEK, gledališka predstava, 
nastopa dramska skupina Kalimero 
Vitomarci, prihod Božička
18.00, oder na Trgu osvoboditve
Skupina SILENCE 
(Jure Recek, Jan Rojko, Tadej Kurnik in 
Grega Novak)
Skupina MAMA REKLA
Koncert v ritmu rocka.
Organizator: Občina Lenart
Sobota, 20. december  
10.00 in 12.00, Dom kulture Lenart
ZALJUBLJENI ŽABEC, lutkovna 
predstava v izvedbi LG Pika in obdaritev 
otrok (otroci prejmejo osebna vabila).
Organizator: Občina Lenart
Trg osvoboditve v Lenartu
BOŽIČNO - NOVOLETNI SEJEM 
16.30, oder na Trgu osvoboditve
NEBESNO GLEDALIŠČE, lutkovna 
predstava, nastopa lutkovna skupina 
Deteljice, OŠ Benedikt, obisk Božička
17.30, oder na Trgu osvoboditve
VOKALNA SKUPINA AMISTA
MOŠKI PEVSKI ZBOR OBRTNIK 
LENART
ANSAMBEL SLOVENSKI ODMEV
Organizator: Občina Lenart

18.00, Kulturni dom Selce
ČAS OKROG BOŽIČA, glasbena 
prireditev
Organizator:KTD Selce
19.00, cerkev sv. Lenarta
BOŽIČNI KONCERT MLADINSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA ŽUPNIJE SV. 
LENART, pod vodstvom Slavice Kurbus
Gostje: Pevski zbor Župnije sv. Lenarta in 
Otroški zbor Župnije sv. Lenarta.
Božično drevce, jaslice in radoživo petje 
cerkvenega mladinskega pevskega zbora 
prinesejo notranji mir in veselje.
Organizator: Župnija sv. Lenart
Torek, 23. december, ob 17.30 uri, 
Kulturni dom Voličina
V PRIČAKOVANJU… prireditev pred 
dnevom samostojnosti in božično-
novoletnimi prazniki, ob lepih pesmih in 
dobrih željah.
Organizator: OŠ Voličina
Petek, 26. december, ob 10. uri, cerkev 
sv. Lenarta
KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA OBRTNIK LENART
Organizator: Župnija sv. Lenart in Moški 
pevski zbor Obrtnik Lenart
Ponedeljek, 29. december, ob 10. uri, 
Trg osvoboditve 6 (»stara policija«)
USTVARJALNE DELAVNICE ZA 
OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Slovenske gorice
Sreda, 31. december, od 22. ure dalje, 
Trg osvoboditve v Lenartu
SILVESTROVANJE ….
z ansamblom Trubadurji.
Organizator: Občina Lenart

Božično-novoletne prireditve v Sveti Trojici
V sredo, 24. 12. 2014
Na predbožični večer ob 16.30 
KONCERT OTROŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA
KD Sveti Frančišek, pod vodstvom 
Anite Kralj
ob 17.00
Po otroški polnočnici
BLAGOSLOVITEV JASLIC
v samostanski kleti
ob 23.30
KONCERT BOŽIČNIH PESMI
Mešani pevski zbor KD Sveti Frančišek, 
pod vodstvom
Andreja Dvoršaka
ob 24.00
SLOVESNA POLNOČNICA
V petek 26. 12. 2014 
ob 17.30
V cerkvi Sv. Trojica krajše 
PREDAVANJE O NASTANKU IN 

POMENU JASLIC, ki ga bo izvedel 
Drago Kozinc iz Društva ljubiteljev jaslic 
Slovenije
ob 18.00 
BOŽIČNI KONCERT z glasbenimi 
gosti, 
v organizaciji KD Sv. Frančišek
ob 19.00 uri 
SREČANJE JASLIČARJEV v samostanki 
kleti ter
podelitev zahval razstavljavcem, ki jih 
bo podelil župan občine Darko Fras
V soboto 27. 12. 2014
ob 19.00
POZDRAV SOSEDU, razvedrilna 
prireditev v organizaciji 
Turističnega društva Sv. Trojica

Zaradi velikega zanimanja in visoke ude-
ležbe v preteklih letih bo letos prireditev v 
športni dvorani Sveta Trojica.

Ravnajmo trajnostno, ravnajmo pozitivno 

V življenju se 
nenehno uči-
mo, prilagaja-

mo in spreminjamo. 
Pomembno je, da 
to počnemo v pravo 
smer, to je v smer, 
ki vodi k napredku, 
zdravju, trajnostnem 
razvoju, blaginji za 
vse. Somišljeniki to 
smer uresničujemo, 
združeni v Društvu za 
trajnostni razvoj Slo-
venskih goric Mi za 
vse nas, ker smo pre-
pričani, da Slovenske 
gorice že po narav-
nih danostih dajejo 
idealno priložnost za 
trajnostno naravna-
ni razvoj obstoječih 
in novih dejavnosti, 
predvsem na podro-
čju kmetijstva, obr-
tništva, turizma, izo-
braževanja in na drugih področjih. 

V času prazničnih nakupovanj in obdaro-
vanj vas želimo vzpodbuditi k razmišljanju 
in ozaveščanju  o nakupu lokalno izdelanih 
in pridelanih izdelkih, o nakupu ekološko 
ali biološko pridelane hrane ter nasploh 
izdelkov, ki so uporabni, ne ustvarjajo veli-
ko odpadne embalaže oz. ne onesnažujejo 

okolja. Posebej razmislimo 
o smiselnosti nakupovanja 
in uporabe pirotehničnih 
sredstev, ki plašijo ljudi in 
živali, znatno onesnažuje-
jo okolje, lahko povzročijo 
telesne poškodbe, požar ali 
drugo škodo.  

Zavedajmo se, da naša 
dejanja vplivajo na druge 
ljudi in okolico, a zmeraj 
tudi na nas same. Prevze-
mimo odgovornost za svoja 
dejanja in se zavedajmo, da 
danes ustvarjamo razmere, 
v katerih bomo v priho-
dnosti živeli mi in naši po-
tomci. Spoštujmo naravo, 
spoštujmo vsakega človeka, 
bodimo uvidevni in si med 
seboj pomagajmo. Ne do-
pustimo, da nas premami 
potrošništvo, samovolja in 
brezbrižnost. Izogibajmo se 
negativnega, ki nam ga ne-
nehno vsiljujejo mediji in 

določeni posamezniki. Razmislimo, kaj so 
naše dolžnosti in v čem je smisel prepove-
danega. Spremembe v pozitivno so možne le 
s spremembo naše miselnosti in odnosa do 
soljudi in narave. 

Društvo Mi za vse nas, www.zavsenas.si,
mag. Nataša Ciraj

foto: Tomaž Ornik

Eko smreka, Čebelarski krožek Sveta Ana,  
 foto: IMC

110 let Čebelarskega društva Sv. Trojica–Lenart

Čebelarji širšega območja Slovenskih goric, združeni v Čebelarsko društvo Sv. Trojica–
Lenart, ki ga vodi Leopold Hameršak, so v soboto, 13. decembra, proslavili 110-letnico 
delovanja. Društvo je zaživelo leta 1904 v Sveti Trojici, vanj pa so se kasneje vključili 

čebelarji iz Benedikta, Lenarta, Voličine in tudi Trnovske vasi. Osrednja slovesnost je bila ob 10. 
uri v Domu kulture Lenart, družabno srečanje pa se je nadaljevalo v Gasilskem domu Lenart. 
O Jubileju in delovanju društva bomo obširneje poročali v naslednji številki Ovtarjevih novic.

Uredništvo
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vaja samo za članice GZ Le-
nart. Tokrat je vaja potekala 
na območju kraja Dražen 
Vrh – del pri žagi Perko. So-
delovalo je več kot petdeset 
gasilk. Vaja, ki jo je organi-
ziralo domače društvo, pa 
je bila 21. oktobra 2014 na 
Krivem Vrhu. 

Ob koncu meseca pa smo 
se gasilci ponovno zbrali 
in zavihali rokave ter oči-
stili gasilski dom, opremo 
in vozila. Naslednji dan je 
namreč potekal pregled 
društva, kjer smo se gasilci 
izkazali tudi v vaji razvršča-
nja.

Za nami je naporen, vendar nadvse uspe-
šen mesec in upamo, da smo s svojimi aktiv-

nosti prispevali k požarni varnosti občanov 
Svete Ane.

Maja Župec, foto: Anton Moleh

Benediškim gasilcem nova termo kamera

Začetek letošnjega adventnega časa bo 
ostal v še posebej lepem spominu gasil-
cem iz PGD Benedikt in celotne Gasil-

ske zveze Lenart v Slovenskih goricah. Postali 
so bogatejši za še eno pomembno pridobi-
tev – termo kamero, ki jim bo v veliki meri 
olajšala delo, predvsem reševanje ljudi, živali 
in premoženja. Novo termo kamero Bullard 
Eclipse LD, ki stane dobrih 10.000 evrov, so 
gasilci PGD Benedikt prejeli od Uprave za 
zaščito in reševanje, kupljena pa je bila na 
razpisu Ministrstva za obrambo za potrebe 

Uprave RS za zaščito in reševanje. PGD Be-
nedikt je eno izmed društev v Sloveniji, ki je 
bilo deležno te pomembne pridobitve. Termo 
kamera je namreč postala pomemben del ga-
silske opreme, gasilcem je v veliko pomoč pri 
odkrivanju še tlečih žarišč. S kamero najlažje 
odkrijejo morebitna živa bitja (ljudi, živali ...) 
v coni požara, po končanem gašenju pa lahko 
preverijo pogorišče in okolico ter se prepri-
čajo, da ni več žarišč, ki bi lahko povzročila 
ponoven vžig. 

V imenu Uprave RS za zaščito in reševanje 
je novo pridobitev poveljniku PGD Bene-
dikt in svojemu namestniku v Gasilski zvezi 
Lenart, Francu Laknerju, izročil predsednik 
zveze, Leopold Omerzu. Dejal je, da Gasilska 
zveza Lenart pokriva občine Lenart, Bene-
dikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah in Sveta Trojica, doslej pa so 
termo kamero imeli le v PGD Lenart. Zato je 
nova kamera v PGD Benedikt dobrodošla za 
celotno območje. »V prostovoljnih gasilskih 
društvih na območju GZ Lenart dajemo velik 

poudarek kvalitetnemu usposabljanju gasil-
skega kadra in nenehno si prizadevamo za 
večjo varnost naših gasilcev ob intervencijah, 
ki pa so vedno bolj zahtevne in kompleksne. 
Posledica tega je potreba po novi tehnološko 
napredni opremi. Ugotovili smo, da moramo 
v najkrajšem času nabaviti 'termo kamero', ki 
bi nam bila v pomoč pri zahtevnih posredo-
vanjih. Seveda bo tudi odločitev o gašenju po 
pregledu s kamero lažja in učinkovitejša«, je 
med drugim poudaril Omerzu. 

Še bolj vesel in zadovoljen je bil domači 
gasilski poveljnik, Franc 
Lakner, ki je dejal, da so 
v letošnjem letu že ime-
li dva večja požara in 
nekaj manjših posredo-
vanj. Sedaj jim bo termo 
kamera še dodatno olaj-
šala delo. Za delo z njo 
bodo izobrazili vseh 33 
operativcev, za začetek 
pa so že usposobili eno 
desetino operativnih 
gasilcev. »Smo solidno 
opremljeno društvo 3. 
kategorije s skoraj sto 
članicami in člani, med 
katerimi je 33 operativ-
cev. Dobro sodelujemo 
s stanovskimi kolegi iz 

celega območja, seveda tudi z našo občino«, 
je dejal poveljnik Lakner, ki je izrazil upanje, 
da jim bo ob praznovanju 90-letnice obstoja 
v letu 2017 uspelo kupiti novo gasilsko vozilo

Pri Benediktu so si ves čas prizadevali za 
izboljšanje požarne varnosti. Tako zasledimo 
zapis iz leta 1910, ko napredni možje usta-
novijo Prostovoljno požarno obrambo. Leta 
1912 ji sledi Vojaško veteransko društvo Sv. 
Benedikt. Od leta 1927 deluje Prostovoljno 
gasilsko društvo Sv. Benedikt, ki se zaradi 
pomembnosti v okraju leta 1933 povzdigne 
v Prostovoljno gasilsko četo Sv. Benedikt. Po 
drugi svetovni vojni zaznamo silovit razmah 
gasilstva na povsem novih temeljih mlade 
države Jugoslavije in SR Slovenije. Od maja 
1945 dalje je benediško gasilstvo delovalo 
pod okriljem narodne milice, že od februarja 
1946 pa deluje kot Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Benedikt ...

Besedilo in foto: O. B.

Mesec požarne varnosti v PGD Sveta Ana

Letos je bila osre-
dnja tematika me-
seca požarne var-

nosti posvečena ljudem 
s posebnimi potrebami. 
Geslo meseca požarne 
varnosti je bilo: Ko za-
gori, pomoč potrebuje-
mo vsi. 

V okviru tega smo 
gasilci PGD Sveta Ana 
skupaj z enoto Loka-
vec izvajali različne 
operativne vaje in vaje 
evakuacije. V začetku 
oktobra smo se udele-
žili vaje pri sosednjem 

društvu, PGD Zgornja 
Velka. Prav tako smo se 
odzvali na vajo, ki jo je 
organizirala GZ Lenart. 
Kot vsako leto smo tudi 
letos poskrbeli za vajo 
evakuacije v obeh šolah, 
pri Sveti Ani in podru-
žnični šoli v Lokavcu. 
Ob pomoči gasilcev in 
opreme PGD Gornja 
Radgona smo izvedli re-
ševanje oseb z gasilsko 
avtolestvijo, kar je bilo 
še posebej zanimivo za 
učence. 

Tako kot lani je bila 
tudi letos organizirana 

500 let frančiškanske province v Sloveniji

Tudi v frančiškanskem samostanu v Sv. 
Trojici v Slov. gor. so 23. novembra 
2014 po osmi sv. maši obeležili 

500-letnico slovenske frančiškanske 
province svetega Križa. Profesor, zgo-
dovinar in arhivar Jože Škofljanec je 
prikazal življenje frančiškanov po nji-
hovem prihodu v Sv. Trojico in pre-
vzemu cerkve in samostana, njihovo 
poslanstvo od leta 1854. V Sloveniji je 
14 frančiškanskih samostanov. Zračni 
posnetki vseh samostanov sestavljajo 
razstavo, ki je sedaj iz trojiškega sa-
mostana že odpotovala naprej v ka-
mniški samostan. Nekaj frančiškan-
skih samostanov je tudi v Avstraliji in 
Ameriki.

Prvi frančiškani so prišli na Balkan 

že leta 1291. Slovenski frančiškani so 500 let 
čakali na prvega nadškofa iz svojih vrst. To 

je novoimenovani lju-
bljanski nadškof Stane 
Zore. 

Župnik pri Sv. Trojici 
v Slov. goricah p. Ber-
nard Goličnik se je pre-
davatelju lepo zahvalil. 
Patri frančiškani nimajo 
osebne lastnine. Njihov 
vzornik je sv. Frančišek 
Asiški, ki goduje 4. ok-
tobra.

Foto in besedilo:  
Slavko Štefanec

Dobrodelni koncert »Lepo je deliti« v 
župniji Sv. Jurij v Slov. goricah 

Župnijska Karitas Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah je tudi letos, 21. 11 .2014, 
v kulturnem domu v Jurovskem Dolu 

pripravila dobrodelni koncert, ki so mu or-
ganizatorji dali naslov »Lepo je deliti«. Slo-
venska Karitas z različnimi 
programi materialne po-
moči odgovarja na številne 
stiske ljudi, prav tako pa se 
Karitas Sveti Jurij odziva 
na različne potrebe družin 
na našem območju. Tako 
so se člani župnijske Kari-
tas odločili, da izkupiček 
letošnjega dobrodelnega 
koncerta namenijo šoli, ki 
bo s tem denarjem poma-
gala otrokom iz treh dru-
žin, ki jim starši s svojimi 
minimalnimi dohodki ne 
morejo privoščiti neprecen-
ljivih izkušenj in doživetij 
bivanja v šoli v naravi, ter 
mladi družini, ki si brez tuje 
pomoči ne more zagotoviti osnovnega vira za 
preživetje – vode. 

Letos se je na vabilo k sodelovanju odzvalo 
veliko glasbenih skupin, ki so s svojim na-
stopom želele polepšati večer dobrodelnosti. 

Za pomenljiv začetek prireditve je poskrbela 
združena pevska zasedba Jurovskega okteta 
in vokalne skupine Amulet s pesmijo Lepo 
je deliti, nastopili pa so še: otroci iz skupine 
Sončki iz vrtca v Jurovskem Dolu, Cicizbor, 

šolski ansambel in mlada pevka Sara Fras iz 
Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, 
vokalna skupina Kulturnega društva Ivan 
Cankar Jurovski Dol, mladinski cerkveni 
pevski zbor, Gašper Rifelj, klapa Kamen od 
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Blagoslov obnovljene stare mežnarije v 
Benediktu

Blagoslov kapele v Šetarovi 

V Benediktu je malo ohranjenih starih 
zgradb. Mednje sodita cerkev in stara 
mežnarija, ki stoji tik ob cerkvi. Kot 

piše na podbojih vrat, naj bi bila zgrajena 
leta 1837. A je po ugotovitvah predstavnikov 
Zavoda za ohranjanje kulturne dediščine Ma-
ribor, sodeč po prezidavah, mnogo starejša. 
Zgradba je bila po vojni 
nacionalizirana in leta 
1992 vrnjena župniji 
Benedikt. Pred drugo 
svetovno vojno in vse 
do končanja vojne je v 
njej z družino stano-
val mežnar in organist 
Krajnc, ki so ga na silo 
izselili v Avstrijo. V njej 
so po vojni stanovale 
razne družine, ki jih je 
naselila tedanja oblast. 
Nekaj časa je v njej de-
lovalo tudi Društvo 
upokojencev Benedikt, 
nato pa je bila preureje-
na za potrebe župnijske 
Karitas. Župnik in župnijski svet sta poskr-
bela, da so zgradbo na novo prekrili, vgradili 
nova vrata in okna, uredili strešne žlebove, 
ob temeljih uredili drenažo, napeljali central-
no ogrevanje in namestili novo fasado. Pred 
mežnarijo so položili tlakovce in asfalt, za 
kar je poskrbela občina Benedikt. Ker so dela 
potekala pod nadzorom Zavoda za ohranja-
nje kulturne dediščine Maribor, je mežnarija 
taka, kot je bila pred 200 in več leti.

Novo pridobitev je v nedeljo, 23. novem-
bra, po darovani maši, ki so jo s petjem po-
lepšali člani župnijskega pevskega zbora, or-

ganistka Anita kralj ter pihalni orkester Mol 
iz Lenarta, pri njej pa sta sodelovala domači 
župnik Marjan Rola in diakon Janez Kurnik, 
blagoslovil profesor dr. Stanislav Slatinek 
iz Maribora. Ob tej priložnosti je blagoslo-
vil tudi nova vina, za kar so poskrbeli člani 
Društva vinogradnikov Benedikt. Za priza-

devanje pri obnovi mežnarije se je župniku 
Marjanu Roli z nagovorom in s šopkom rož 
zahvalila Dragica Krmek. Prav tako se je dr. 
Stanislavu Slatineku zahvalila za opravljena 
obreda in generalnemu tajniku nadškofijske 
Karitas Maribor Darko Bračunu, ki je s svo-
jim obiskom počastil prireditev. Po končani 
slovesnosti je župnik Marjan Rola povabil 
vse na pogostitev, ki so jo pripravile pridne 
gospodinje.

Obnovljeno mežnarijo je blagoslovil dr. 
Stanislav Slatinek.

Ludvik Kramberger

Za cerkvice po naših vaseh, še posebej 
pa za znamenja – kapelice, velja, da so 
izraz želje ljudi, da bi Boga radi imeli 

za soseda ali Marijo za sosedo. Pri teh kape-
licah so se nekoč zbirali k šmarnicam. So pa 
te kapelice priložnost in izziv za povezanost 
med ljudmi in z Marijo. Ko iz ljubezni do nje 
skrbimo za krasitev njenega kipa ali podobe, 

ko prižigamo svečke, se vsakokrat obračamo 
nanjo z molitvijo, prošnjo in zahvalo. 

 Po 25-ih letih je tudi kapela v Šetarovi zo-
pet klicala k obnovi, saj je bila nazadnje delno 
obnovljena v letih 1990-1991.

Kapela stoji na koncu vasi, na vaški gmaj-
ni in naj bi bila zgrajena nekje med letoma 
1886 in1887. Je kapela z zvonikom, ki ima 

čebulasto streho in je gra-
jena v postbaročni maniri. 
Profilirana je na vogalih in 
pod streho. Okni sta rahlo 
zašiljeni. V notranjosti je le-
seni oltar, na katerem je kip 
Lurške Matere božje

Na podlagi predhodnega 
dogovora med podjetjem 
Žipo Lenart, d. o. o., kate-
rega lastnik je Ivan Krajnc 
iz Viničke vasi, direktorjem 
mag. Milanom Repičem, 
predstavnico župnijskega 
pastoralnega sveta Mihaelo 
Kocbek ter vaščani, je prišlo 
do obnove kapele, ki se na-
haja na koncu vasi.

vina, ansambli Refren, Čudežni dečki, Smeh 
in Srčni muzikanti. Za presenečenje večera 
dobrodelnosti je s svojim nastopom poskrbel 
skriti gost Stane Vidmar.

Geslo letošnjega tedna Slovenske Karitas, 

ki bo potekal od 24.11. do 20.12 2014, se glasi 
»V družini sem doma« in z njim želi opozori-
ti na številne stiske slovenskih družin. In ker 
pregovor pravi, da za dežjem vedno posije 
sonce, se je tako zgodilo na dobrodelen večer 

tudi v Jurovskem Dolu, ko 
so številni obiskovalci raz-
prli svoje dlani za družine 
v stiski v upanju in želji, da 
njihov sončni prispevek od-
plavi temne skrbi vseh dru-
žin v stiski. Organizatorji 
dobrodelnega koncerta so 
hvaležni za vse odprte roke 
vseh darovalcev ter vseh 
nastopajočih, ki so pope-
strili petkov večer v imenu 
dobrote. 

Zapisala: Vida Ornik,  
foto: Maksimiljan Krautič

Blagoslov obnovljene kapele je bil v petek, 
10. oktobra. Ob navzočnosti številnih kraja-
nov in gostov sta ga opravila rojak iz Šetaro-
ve, upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. 
Franc Kramberger in domači župnik - nad-
dekan Martin Bezgovšek.

Na blagoslovitvi lepo obnovljene kapele 
so se zbrali številni krajani, ki so lahko upra-
vičeno ponosni na opravljeno delo, saj so z 

minimalnimi sredstvi in z veliko truda obno-
vili kulturnozgodovinski spomenik, ki bo še 
dolgo okras in ponos kraja.

Dogodek je popestril Pihalni orkester 
MOL iz Lenarta, ki je nastopil na povabilo 
podjetja Žipo Lenart.

Mihaela Kocbek

Praznik sv. Cecilije

Družina poje 2014 – 19. tradicionalna prireditev

»Ženska jaga« v Čagoni

Slovenski vitezi na 11. viteški svečanosti v Portorožu

Napredovala sta tudi Borak in Breznik 

Že drugo leto zapored so se pevci Cer-
kveno prosvetnega pevskega zbora KD 
Sv. Ana zbrali na skupni večerji in tako 

obeležili praznik patrone cerkvenega petja, 
sv. Cecilije. Cecilija je ime rimske device, sve-
tnice in mučenice iz 3. stoletja, god praznuje 
22. novembra in velja za zavetnico cerkvene 
glasbe, glasbenikov, pesnikov, pevcev, orglar-
jev in izdelovalcev glas-
benih inštrumentov. V 
Sloveniji sta dve cerkvi, 
posvečeni sv. Ceciliji, 
nam najbližja je v Celju. 
Pevci pevskega zbora so 
to srečanje vzeli za svoje 
praznovanje, saj se ob 
vseh nastopih in odpe-
tih mašah spodobi, da 
se kdaj družijo. Doma-
či farni župnik Anton 
Fras, kot gostitelj, je 
izrazil veselje in ponos 
nad cerkvenim petjem 
zbora in se članom za-
hvalil za ves trud in čas, 

ki ga namenijo cerkvenemu petju in tako po-
membno pripomorejo k vzdušju pri mašah in 
tudi v bližnji in daljni okolici, kjer nastopajo.. 
V nedeljo, 23. novembra, pa so bila pri maši 
podeljena priznanja za obletnice cerkvenega 
petja.

Besedilo in foto: SReBR 

V petek, 12. 12. 2014, ob 19. uri je v 
kulturnem domu v Jurovskem Dolu 
potekala 19. tradicionalna prireditev 

Družina poje. Na odru so se zvrstile družine, 
ki rade pojejo, ter skupine ljudskih pevcev 

in godcev od blizu in daleč. Med njimi tudi 
nekaj domačih družin in skupin. O prireditvi 
bomo podrobneje poročali v januarski števil-
ki.

Uredništvo

V prekrasnem jesenskem vremenu je 
bil izveden že 41. tradicionalni lov 
z ženami, ki ga je v lovskem revir-

ju Čagona organizirala LD Dobrava. To je 
bila hkrati zadnja letošnja prireditev v okvi-
ru praznovanja 60-letnice te LD. Lova so se 
udeležile lovske tovarišice, ki tudi sicer rade 
prihajajo med zeleno bratovšlčino. Med njimi 

sta bili tudi Dragica Šebart in Alenka Kavčič, 
ki sta bili skupaj s Terezijo Senekovič, Adelo 
Neuvirt, Marijo Duh in Tinko Mlinarič med 
pobudnicami za tovrstno druženje lovcev in 
njihovih življenjskih družic pred 41-imi leti. 
Lov se je začel z jutranjim zborom pri kmetiji 
Kovačec v Čagoni in je potekal pod vodstvom 
revirnega vodje Ivana Ljubeca in pomočni-

kov Antona Šamperla 
in Ivana Turčina. Malica 
je bila v Čebelarskem 
domu v Čagoni, kraj-
ši postanek pa tudi pri 
uspešnem vinogradni-
ku in prijatelju zelene 
bratovščine Jožetu Gre-
gorecu. Vsi udeleženci 
lova so bili na koncu 
zadovoljni zaradi dobre 
volje, ki je prevevala ves 
dan, in so si obljubili, da 
se prihodnje leto spet 
srečajo. Za nameček jim 
je bila darežljiva tudi 
Diana, saj so uplenili 
enega dolgouhca.

M. T.

Nadvse slovesno in svečano je bilo v 
prostorih Grand hotela Bernardin 
v Portorožu, kjer je Združenje 

slovenskega reda vitezov vina, ki deluje 
v osmih omizjih po vsej državi in ki je 
leta 2004 nastalo iz nekdanjega konzulata 
Evropskega (Gradiščansko–Panonskega) reda 
vitezov vina imelo tradicionalni, 11. »Viteški 
zbor«. Trenutno je v Združenje slovenskega 
reda vitezov vina skoraj 120 članic in članov, od 
vinogradnikov do gospodarstvenikov, politikov, 
pevcev, igralcev, vinskih kraljic, akademikov, 

politikov, kmetov, podjetnikov ... 
Na 11. zasedanju, ki ga je organiziralo vite-

ško omizje Slovenska Istra in Kras in katerega 
so popestrili s posebnim kulturnim progra-
mom, so prisotne viteze in vitezinje pozdra-
vili predstavniki organizatorja: konzul Vite-
škega omizja Slovenska Istra in Kras dr. Livio 
Jakomina, Slovenska vinska kraljica Špela 
Štokelj, župan občine Piran Peter Bossman 
in ambasador Reda vitezov Franc Jankovič. 
Tokratne, 11. viteške slovesnosti se je sicer 
udeležilo kakšnih 80 udov združenja, kjer 

Pred lovom z ženami v Čagoni, foto: arhiv LD Dobrava 
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Pregled mladih anovskih vin – letnik 2014

Društvo vinogradnikov Sv. Ana je 1. 
decembra na Sv. Ani organiziralo po-
svet ob pregledu vzorcev letošnjega 

mladega vina. Trinajst vinarjev je prineslo na 
pokušino in oceno 29 vzorcev mladega vina. 
Posvet je dobrodošel zato, da se pravočasno 

opazijo morebitne na-
pake vina in se dajo še 
pravočasno odpraviti, 
vinar pa jih lahko po-
tem ustrezno doneguje. 
Letos so bile, glede na 
zelo deževno poletje in 
jesen pričakovano, v vi-
nih prisotne višje kisline 
kot sicer, drugače pa so 
se vina glede na ocene 
dobro sčistila, aromati-
zirala, pričakovati pa je 
več zrelih suhih vin.

SReBr

Letošnja razstava je že 4. po vrsti in bo gotovo najbogatejša in najobsežnejša doslej, 
saj pričakujemo, da bo razstavljalo okrog 100 razstavljavcev. Na njej bodo sodelovali 
številni ljubiteljski in profesionalni umetniki iz domala vse Slovenije, bodisi v okviru 

društev ali kot posame-
zniki. Tako bo razstava 
še zanimivejša za ogled, 
s tem pa se ji dviguje tudi 
kvaliteta razstavljenih 
del. Še posebej so zanimi-
ve jaslice, ki jih izdelajo 
domača društva in nase-
lja, ki v božično zgodbo 
vključujejo domačo po-
krajino in ostale krajinske 
značilnosti. Tudi letos 
bodo razstavo popestrile 
zunanje jaslice pred sa-
mostansko kletjo, ki jih 
odlikuje odlična umetni-
ška izvedba figur v narav-
ni velikosti. Hkrati bomo 
tudi letos z delčkom razstave, ki jo bo pripravilo Turistično društvo Sv. Trojica, sodelovali v 
mariborskem Europarku od 22. do 29. decembra 

Vabljeni na razstavo, ki je primerna za ogled v vsakem vremenu in za vsakogar, saj se 
razprostira na 400 
m2 samostanske 
kleti, ki daje jasli-
cam poseben čar in 
nepozabno dožive-
tje. Naj bo vsaj en 
dan praznikov ne-
kaj posebnega, dru-
gačnega, zato vam 
priporočamo, da ga 
preživite v miru ob 
ogledu jaslic in dru-
gih znamenitosti v 
Sv. Trojice.

Vstopnine ni, do-
brodošli so pa pro-
stovoljni prispevki !

Razstava bo odprta vsak dan od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015 od 10. do 20. ure, razen 24. 12. 2014, 
ko bo razstava odprta do 23.30 ure. Najavljene skupine si bodo lahko razstavo ogledale še 5. 
in 6. 1. 2015.
V času razstave vas bodo v samostanski kleti prijazno sprejela ter morda še ogrela s kakšnim 
toplim napitkom in še čim domača društva oz. naselja v naslednjih terminih:

* 22. 12. 2014 organizirano s strani OU
* 23. 12. 2014 naselje Sv. Trojica
* 24. 12. 2014 naselje Zg. Porčič
* 25. 12. 2014 Društvo Vinogradnikov 

Sveta Trojica
* 26. 12. 2014 Društvo kmečkih žena in 

deklet Sveta Trojica - Skupina Svetlice
* 27. 12. 2104 Turistično društvo Sveta 

Trojica
* 28. 12. 2014 naselje Zg. Senarska
* 29. 12. 2014 naselje Sp. In Zg. Verjane
* 30. 12. 2014 Društvo upokojencev Sveta 

Trojica

* 31. 12. 2014 Društvo upokojencev Sveta 
Trojica

* 1. 1. 2015 naselje Sp. Senarska
* 2. 1.2015 naselje Osek
* 3. 1. 2015 Društvo kmečkih žena in 

deklet Sveta Trojica 
* 4. 1. 2015 naselje Gočova
* 5. 1. 2015 ogled možen samo za 

najavljene skupine
* 6. 1. 2015 ogled možen samo za 

najavljene skupine

so spregovorili o delu v iztekajočem se letu, 
o financah, sprejeli pa so tudi program dela 
in finančni načrt za prihodnje leto. Viteško 

omizje Slovenske Istre in Krasa se je še po-
sebej predstavilo, ob tej priložnosti pa so tudi 
predali listino prijateljstva gostom iz vinoro-
dne Madeire. Sam zbor se je pod geslom „V 
čast vinu in domovini“ začel s himno „Hval-
nica slovenskemu vinu“. Že samo zbiranje je 
potekalo ob zorjenem kraškem pršutu in pr-
šutu, pečenem v krušnem testu ter vrhunski 
kapljici (Crno borgonjo 2011 kmetije Mahnič 
in Rosejem 2013 Primoža in Tadeja Stoka). 

Pred zaključkom slovesnosti z Viteškim 
obedom v Grand hotelu Bernardin so ne-
katerim članom podelili statusne listine, in 
sicer so nekateri vitezi napredovali, medse 
pa so sprejeli tudi nekaj novih kandidatov iz 
vseh osmih omizij – Viteško omizije Celje: 
iz viteza II. reda v viteza I. reda: Edi Kužner 

in Marjan Jutriša, iz viteza pripravnika v vi-
teza II. reda: Boštjan Gorjup; Viteško omizje 
Ljubljana: iz viteza vina I. reda v viteza vina: 

Joco Žnidaršič, iz viteza 
II. reda v viteza I. reda: 
Dare Špenko, iz viteza 
pripravnika v viteza II. 
reda: Rok Klanjšček, 
predlog za novega kan-
didata: mag. Iztok Bricl; 
Viteško omizje Ptuj–
Ormož: iz viteza vina 
I. reda v viteza vina: 
dr. Vladimir Korošec, 
predlog za novega kan-
didata: Robert Pun-
gračič; Viteško omizje 
Slovenska Istra in Kras: 
iz viteza II. reda v viteza 
I. reda: Miroslav Klun, 
iz viteza pripravnika v 
viteza II. reda: Tamara 

Kozlovič; Viteško omizje Maribor: iz viteza 
II. reda v viteza I. reda: Majda Dreisibner; 
Viteško omizje Brda in Vipavska dolina: iz 
viteza vina I. reda v viteza vina: Danilo Ste-
kar, iz viteza II. reda v viteza I. reda: Martin 
Krapež, predlog za novega kandidata: Matjaž 
Žagar; Viteško omizje Dolenjska, Bela kraji-
na in Posavje: iz viteza vina I. reda v viteza 
vina: Zdravko Mastnik in Katarina Merlin, iz 
viteza II. reda v viteza I. reda: Ivan Simonič, 
iz viteza pripravnika v viteza II. reda: Janez 
Štajdohar, predlog za novega kandidata: Rok 
Petančič; Viteško omizje Pomurje: iz viteza 
vina I. reda v viteza vina: Zlatko Borak, iz 
viteza pripravnika v viteza II. reda: Damjan 
Breznik. 

O. B.

Jaslice v Radehovi
»Nekoč, dolgo dolgo je že tega, ko v radehovski cerkvici še ni bilo podobe Device Marije, je 
Nebeški svetilkar na nebesnem svodu znova prižgal tiste zvezde, katerih čarobna svetloba 
v Radehovskem jezeru najlepše odseva in zadovoljno dejal: »Takole, pa je znova napočil ta 
skrivnostni adventni čas!«
Vabimo vas, da skupaj z nami prižgete zadnjo adventno svečko in se veselite božičnega 
praznovanja s krstno uprizoritvijo zgodbe Radehovska božičnica ali Zakaj je plašč Božje 
Matere tako dolg, ki jo pripravlja Kulturno društvo Delavec Lenart. V radehovski cerkvici 
bodo ob tem radostnem dogodku zaživele tudi posebne jaslice. 

Predstave si lahko ogledate v radehovski cerkvici: 

v soboto, 20. decembra, ob 16. in 18. uri, 

v nedeljo 21. decembra, ob 16. in 18. uri in

v ponedeljek, 22. decembra, ob 16. in 18. uri.

Prisrčno vabljeni!

Veliko miklavževanje v trojiški cerkvi 

Veliko miklavževanje pri Sv. Ani

V petek, 5. 12. 2014, ob 17. uri je v tro-
jiški cerkvi potekalo miklavževanje. 
Sveto mašo je spremljal elitni deški 

zbor Bonifantes iz Češke. Sledil je koncert v 
izvedbi deškega zbora Bonifantes ter otroške-

ga pevskega zbora KD. Sv. Frančišek. Krat-
ko animacijo z obiskom Miklavža so izvedli 
Frančiškovi otroci. 

J. Ž.

Letos je bilo na drugo adventno nedeljo 
še prav posebej prežeto od silnega pri-
čakovanja in otroške radovednosti, saj 

je vse navzoče otroke v farni cerkvi Sv. Ane 
obdaril sv. Miklavž, ki je skupaj 
z angelci prišel po sveti maši 
ter po zaigrani igrici in zapeti 
pesmici obdaril prav vse otro-
ke. Pri otroški maši sta sodelo-
vala otroški in mladinski zbor 
pod vodstvom Natalije Šijanec 
ter z ubrano pesmijo nekoliko 
drugačnih harmonij in ritmov 
mašo povsem približali mla-
dim.

Po maši pa so bili vsi pova-
bljeni v občinsko avlo Antona 
Fašinka na pogostitev s toplimi 
ali hladnimi napitki ter z odlič-
nim drobnim pecivom. Pogo-

stitev je pripravilo Društvo kmečkih žena in 
deklet Sv. Ana in goste že nekoliko spomnilo 
na prihajajoče božične praznike.

Besedilo in foto: S. R. Breznik

DOGODKI IN DOGAJANJA
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GOSPODARJENJE Z NARAVO

Zima prinaša nizke tempe-
rature, s katerimi se povečuje 
tudi tveganje, da pride do te-
žav zaradi zamrznjenih cevi, 
ki lahko povzročijo precejšnjo 
škodo.

Plastične in bakrene cevi 
lahko, če zamrznejo, tudi po-
čijo in jih je vse prej kot lahko 
popraviti. Sicer pa zamrznejo 
predvsem zaradi slabe izolaci-
je in nenadnega padca temperature, ki ne-
kaj dni ali noči zapored pade pod ledišče. 
Zamrznitev cevi lahko, v veliki meri, pre-
prečimo z nekaj preventivnimi ukrepi.

V objektih, kjer ni možnosti stalnega 
zagotavljanja temperature nad lediščem, je 
pred zimo najbolje izprazniti vodovodne 
cevi, zapreti ventile in izolirati vodomerne 

jaške, najbolje kar z zemljo, 
saj je ta zelo dober izolator. 
Sicer pa je pomembno, da 
se izolirajo bolj izpostavlje-
ne cevi, na primer, v kletnih 
prostorih in na podstrešju, 
potrebno pa je odstraniti tudi 
cevi za zalivanje vrta. Okna 
in vrata v prostoru, kjer se 
nahaja vodomerno mesto, 
naj bodo dobro zaprta, prav 

tako tega prostora pozimi ni priporočljivo 
dlje časa zračiti, saj se mrzel zrak hitro širi. 
Priporočljivo je tudi občasno spremljanje 
stanje vodomera zaradi morebitnega iztoka 
vode.

Če se kljub preventivni zaščiti zgodi, da 
so cevi zamrznile, to ne pomeni nujno, da 
so tudi počile. Če iz pipe ne priteče voda, 

jo pustite odprto in nas ob-
vestite o zamrznjeni cevi. 
Cevi nikoli ne poskušajte 
odtaliti z odprtim ognjem. 
Lahko jo poskusite odtaliti s 
toplim zrakom, na primer s 
sušilnikom za lase, segrevati 
jo začnite čim bližje pipi. V 
primeru, da je vodovodna 
cev že počila, zaprite vodo 
pri glavnem ventilu, pipe pa 
pustite odprte. Prav zato je 
zelo dobrodošlo, da vsi člani 
gospodinjstva vedo, kje v hiši 
oziroma v jašku se nahaja 
glavni ventil za vodo ter kako 
ga odpreti in zapreti. 

S pristopom k Evrop-
ski Uniji je Slovenija 
prevzela njen pravni 
red, ki na področju rav-
nanja z odpadki določa, 
da je potrebno pri delo-
vanju upoštevati nasle-
dnja izhodišča: doseči 
je potrebno zmanjšanje 
količin nastalih odpadkov, boljšo učinko-
vitost virov in premik k bolj trajnostnim 
vzorcem proizvodnje in porabe, znatno je 
treba zmanjšati količino odpadkov, name-
njenih za odlaganje in količine proizvede-
nih nevarnih odpadkov, da bi se izognili 
emisijam v zrak, vodo in tla, spodbujati je 
treba ponovno uporabo odpadkov in name-
niti prednost predelavi ter zlasti recikliranju 
odpadkov tako, da se količina odpadkov za 
odlaganje pomembno zmanjša, in potrebno 
je spodbujati uporabo energije iz obnovlji-
vih virov, to je iz odpadkov biološkega iz-
vora (podatki so povzeti po Operativnem 
programu ravnanja s komunalnimi odpad-
ki, Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, 
marec 2013).

Uspešno izvajanje zgoraj zastavljenih 
aktivnosti na področju preprečevanja na-
stajanja in zmanjševanja nastajanja odpad-
kov (premišljeni nakupi, ločeno zbiranje, 
lastno kompostiranje biološko razgradljivih 
odpadkov, ponovna uporaba in predelava 
odpadkov …) bo pripomoglo, da se bomo 
približevali t.i. »družbi recikliranja« oz. 
družbi Zero Waste (družbi z nič odpadkov). 
Z doseženimi rezultati na področju ločene-
ga zbiranja komunalnih odpadkov dokazu-
jemo, da smo se z aktivnim sodelovanjem 
povzročiteljev odpadkov družbi recikliranja 
zelo približali, žal pa cilj Zero Waste ostaja 
cilj prihodnosti, ki se mu bo možno pribli-
ževati s spremembo življenjskega stila vsa-
kega posameznika in naših navad. 

Za ravnanje s komunalnimi odpadki so 
pristojne lokalne skupnosti, ki preko odlo-
kov in drugih odločitev določajo obvezno-
sti in pravice povzročiteljev odpadkov ter 
izvajalcev javnih služb zbiranja, obdelave 
in končnega odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. Tako je osnovna naloga izva-
jalcev zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, da na območju posameznih lo-
kalnih skupnosti vzpostavijo sistem zbira-
nja odpadkov, ki bo v kar največji možni 
meri omogočal ločeno zbiranje in čim lažje 
rokovanje povzročiteljev odpadkov s posa-
meznimi vrstami komunalnih odpadkov. 

Sistem ločenega zbira-
nja odpadkov, ki smo ga 
na območju občin bivše 
občine Lenart uvedli v 
letu 2011, omogoča, da 
občani lahko oddajo 
večino svojih odpadkov 
(papir, mešana embala-
ža, biološko razgradljivi 

odpadki in kosovni odpadki), neposredno 
pri svojem gospodinjstvu, za zbiranje ste-
kla in nevarnih odpadkov pa so določena 
skupna zbirna mesta. Pomembno vlogo v 
sistemu zbiranja komunalnih odpadkov 
predstavljata Zbirni center ločenih frakcij, 
kjer se lahko oddajo vse ostale vrste odpad-
kov ter Center ponovne uporabe (v Centru 
za ravnanje z odpadki v Sp. Porčiču pri Le-
nartu), kjer se lahko oddajo predmeti, ki 
za posameznika predstavljajo odpadek, za 
drugega pa so uporabne vrednosti. 

Uveljavljeni sistem zbiranja komunalnih 
odpadkov prinaša dobre rezultate glede 
deležev posameznih vrst odpadkov, ki jih 
je možno ponovno uporabiti oz. predelati, 
žal pa ugotavljamo, da je med mešanimi 
komunalni odpadki še vedno preveč ostan-
kov hrane, papirja, plastike, pločevink, 
stekla, pa tudi nevarnih odpadkov. Vse to 
nam potrjujejo analize, ki smo jih opravili v 
septembru. V družbi Saubermacher Slove-
nija, d. o. o., se zavedamo, da sta zagotovitev 
pogojev za ločeno zbiranje komunalnih od-
padkov in aktivno sodelovanje povzročite-
ljev ključnega pomena za uspeh. Zavedajoč 
se tega dejstva, namenjamo veliko pozorno-
sti sprotnemu informiranju in uvajanju po-
trebnih sprememb, ki lahko trenutno stanje 
še izboljšajo.

V letu 2015 bomo nadaljevali z že uve-
ljavljenim sistemom zbiranja, z željo, da bi 
uporabniki naših storitev še v večji meri 
upoštevali navodila za pravilno ločevanje 
odpadkov, ki jih najdejo tudi na naši sple-
tni strani www.saubermacher.si/uporabno/
navodila za ločeno zbiranje, ter da bi še bolj 
uporabljali Zbirni center ločenih frakcij ter 
Center ponovne uporabe. Z ugotavljanjem 
sestave posameznih vrst komunalnih od-
padkov, še posebej mešanih komunalnih 
odpadkov, bomo nadaljevali tudi v letu 
2015.

Vsem uporabnikom naših storitev pa se 
zahvaljujemo za sodelovanje v letu 2014 ter 
jih vabimo k skupnemu doseganju še bolj-
ših rezultatov ločenega zbiranja v letu 2015. 

Sprememba sporočanja stanj vodomerov
Vse odjemalce, ki sporočate stanja vodomerov v kateri koli obliki (telefonsko, preko ele-

ktronske pošte, spletnega obrazca ali portala komunala.info), obveščamo, da bomo stanja 
sprejemali samo med 15. in 20. v mesecu. Sporočena stanja pred navedenim datumu in 
po njem ne bodo upoštevana. Ukrep je potreben zaradi zagotavljanja točnosti obračuna. 
Sprememba je začela veljati 1. 12. 2014. 

Verjamemo in vemo, da je to leto prenekatero 
vašo željo ujel utrinek upanja ter jo popeljal 
novim izzivom in ciljem naproti.

         
      

Naj bo tudi pričetek prihajajočega leta odet v vaše 
trenutke sreče.

Srečno 2015!   

mag. Mojca Letnik / direktorica
Saubermacher Slovenija d. o. o

Rudolf Horvat / direktor
Saubermacher Slovenija d. o. o

Slovenija

Zaščitite vodovodne inštalacije pred mrazom Ravnanje z odpadki – danes in jutri

Ob novem letu želimo vsem našim odjemalcem in bralcem glasila 
Ovtarjeve novice vse dobro. Na zdravje s kozarcem pitne vode.

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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 MED LJUDMI

Ko se koledarsko leto prevesi v zadnjo 
četrtino, je pričakovati kar nekaj spre-
memb. Narava se pripravlja k zim-

skemu počitku, dnevi so iz dneva v dan vse 
krajši in bolj hladni. Nekoliko so tudi zamrli 
dogodki in aktivnosti, ki so značilni za pole-
tne mesece.

Po normalnem in ustaljenem ritmu delo-
vanja v ZDU Slovenskih goric in DU v zvezi 
upokojenke in upokojenci v zadnjih mesecih 
tega leta ne mirujemo in, prav nasprotno od 
narave, razmišljamo in izvajamo programe, 
ki so značilni za jesensko-zimsko obdobje.

V mesecu oktobru je 
DU Sveta Ana organizirala 
meddruštveno tekmovanje 
v streljanju z zračno puško.

 Za upokojenke in upo-
kojence ZDU Slovenske 
gorice je zelo pomembna 
9. seja upravnega in NO, 
saj smo utrdili temelje naše 
samostojnosti in nadaljnje-
ga delovanja. Obstajali so 
pritiski in osebni apetiti za 
ukinitev in združitev naše 
zveze z večjo zvezo na šta-
jerskem območju. Ker se v 
tej veliki družini s skoraj 60 
DU ne vidimo, smo tem na-
meram na izredni seji od-
ločno rekli NE. Na tej seji je bili tudi sam vrh 
ZDUS-a: predsednica Mateja Kožuh Novak, 
podpredsednica Slavica Golob in podpredse-
dnik Anton Donko in predstavnika ZPPZDU 
Maribor, predsednik Franc Lobnik in pod-
predsednik Marjan Vozič.

V tem obdobju se je zaključila »liga« tek-
movanja v streljanju z zračno puško. DU Le-
nart je organiziralo srečanje v gostišču Švarc 
v Radehovi, kjer smo podelili pokale žen-
skim in moškim ekipam za prva tri mesta. 
Najboljše rezultate v letu 2014 je od ženskih 
ekip dosegla ekipa DU Lenart, od moških pa 
ekipa Benedikta. Ostale ekipe so prejele pisne 
zahvale za sodelovanje.

Mesec november je čas, ko se začnejo bolj 
zimske aktivnosti, in sicer: meddruštveno 
tekmovanje v igranju kraljevske igre šaha, 

tekmovanje v šahovski »ligi« in tekmovanje 
za najboljšega posameznika v kartanju. Šaho-
vska liga poteka že od novembra do januarja 
2015, v njej sodeluje pet DU s po štirimi tek-
movalci v ekipi.

Po programu ZDU Slovenskih goric in DU 
v zvezi kot zadnje športne in razvedrilne pri-
reditve pred iztekom tega leta zaključujeta 
DU Sveta Ana in Cerkvenjak.

V decembru je DU Sveta Ana organiziralo 
meddruštveno pokalno tekmovanje v igranju 
šaha. Sodelovalo je šest DU s po petimi tek-
movalci v ekipi. Po doseženi uspešnosti smo 

prvim trem ekipam podelili tudi pokale. 
Na tej prireditvi se je ponudila tudi prilo-

žnost, da ekipam, ki so v šahovski ligi 2014 v 
prvem delu zaključili tekmovanje, podelimo 
pokale za prva tri mesta. Podelil smo tudi 
prehodni pokal prvouvrščeni ekipi DU Cer-
kvenjak.

V začetku decembra je DU Cerkvenjak or-
ganiziralo meddruštveno tekmovanje v igra-
nju kart »šnopsa«. Glede na zmage so prvi 
trije posamezniki prejeli tudi pokale.

Koledarsko leto se zaključi s kulturno pri-
reditvijo, božično-novoletnim koncertom 
v Benediktu, in ogledom že tradicionalne 
razstave božičnih jaslic v protokolarni kleti v 
Sveti Trojici.

Stanko Cartl

MED LJUDMI

Člani društva diabetikov Lenart pri AvsenikuVključevanje mladih invalidov v delo in družbo 
s programom zaposlitvene rehabilitacije Nismo bili in ne bomo edini, ki smo 

si v torek, 2. 12. 2014, vzeli čas in se 
udeležili organizirane predstavitve 

izdelkov za naše boljše počutje in zdravje. V 
drugem delu smo si ogledali 
Avsenikov muzej in galerijo 
ter večnamensko dvorano 
»Pod Avsenikovo marelo« v 
Begunjah. Prišel pa je čas, ko 
je harmonikar za nas začel 
igrati Avsenikove melodije. 
Tako je zakuril pod petami, 
da je nekaj parov takoj zače-
lo plesati … Narasel je tlak, 
saj je poslušati Avsenikove 
melodije pod Avsenikovo 
streho prav posebno doži-
vetje. Vloženi trud se je naši 
prizadevni predsednici Joži-
ci Vračko skupaj z vsemi, ki 

so bili v pomoč, dobro obnesel. 
Tokrat smo nazdravili dvema članicama za 

okrogli obletnici življenja. Obe pa sta se iz-
kazali in nas pogostili z dobrim prigrizkom. 

Med vožnjo domov pa 
nas je še Milka Cartl 
znala spodbuditi, da 
smo prepevali ljudske 
pesmi.

Bilo je lepo in tudi za 
zdravje koristno. Do-
govorili smo se, da se 
bomo pri Avseniku ude-
ležili snemanja oddaje 
»Slovenski pozdrav« za 
TV Slovenija.

Foto in besedilo:  
Slavko Štefanec

Vsako leto se s koncem šolskega leta v 
evidenco brezposelnih vpišejo mladi, 
ki jim je potekel status v izobraže-

valnem procesu. Največkrat življenjsko pot 
nadaljujejo z iskanjem delodajalca, ki bo 
pripravljen izkoristiti njihovo znanje in tudi 
izkušnje, pridobljene s študentskim delom 
ali prakso v šoli. Skozi svetovalni proces na 
Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju 
Zavod) spoznajo in natančneje določijo svo-
je zaposlitvene cilje ter 
pridobivajo informacije, 
kako najti zaposlitev.

Za večino mladih iskal-
cev dela predstavlja naj-
večjo oviro pomanjkanje 
delovnih mest v okviru 
pridobljene izobrazbe. Si-
cer se zelo dobro znajdejo 
v svetu informacijske teh-
nologije, uporabljajo raz-
lična družbena omrežja, 
govorijo tuje jezike, nji-
hov adut je mladost, aktivnost in ne nazadnje 
tudi zdravje. Pri svojem delu pa svetovalci 
srečujemo tudi ljudi, ki se zaradi zdravstve-
nih težav brez dodatne pomoči ne zmorejo 
vključiti v delo in družbo. Tem je namenjena 
zaposlitvena rehabilitacija, ki jo izvajamo na 
Zavodu. 

Strokovni delavci, ki izvajamo programe 
za osebe s težavami na področju zaposlova-
nja, ki so posledica zdravstvenih dejavnikov, 
ugotavljamo, da šolski sistem precej dobro 
poskrbi za otroke in mladino. Že od vrtca na-
prej je mogoče izkoristiti dodatno strokovno 
pomoč in prilagoditve, če je otrok prepoznan 
kot otrok s posebnimi potrebami. Šole so se 
v glavnem pripravljene potruditi in zagota-
vljajo maksimalno podporo tem otrokom, 
mladostnikom in staršem. Seveda je v času 
vključenosti v izobraževalni proces vložene-
ga ogromno truda, energije in dostikrat tudi 
garanja vseh udeleženih, da se doseže uspeh, 
katerega vrhunec je seveda dan, ko se prido-
bi zaključno spričevalo in s tem potrditev, da 
napor ni bil zaman.

Ravno zato, ker je sfera šolstva pri nas raz-
meroma varen sistem, ki zagotavlja vključe-
nim kar nekaj ugodnosti, se mladi vpisujejo 
v različne programe in s tem ohranjajo status 
dijaka ali študenta. Žal pa država odpove pri 
programih, ki bi zagotavljali socialno in de-
lovno vključenost mladih po izteku izobra-
ževanja. Na Zavodu se zato večkrat zglasijo 
starši z otroki, ki so zdaj 'brezposelne osebe' 
in pričakujejo pomoč v smislu 'vključite ga 
nekam, saj ne more biti doma ves dan sam'. 
Kljub integraciji otrok s posebnimi potreba-
mi v redne izobraževalne programe in čeprav 
ti otroci šolske obveznosti z ogromnim anga-
žiranjem in podporo največkrat zmorejo, pa 
na socialnem področju ostajajo na robu in jih 
sovrstniki ne vključujejo v svojo družbo. Po 
tem, ko nehajo obiskovati izobraževalne pro-
grame, se njihovo družabno življenje skrči na 
družinske člane, ki so zaradi službe pogosto 
odsotni, in na uporabo družbenih omrežij iz 
domačih prostorov. 

Svetovalci zaposlitve so največkrat tisti, ki 
prepoznajo potrebo po dodatni strokovni 
pomoči pri ljudeh, ki jih obravnavajo. Se pa 
zgodi, da starši otrok s posebnimi potrebami 
sami poiščejo stik z rehabilitacijsko svetoval-
ko na Zavodu, saj jim je že ob vstopu v svet 
odraslih jasno, da njihov otrok zaradi zdra-
vstvenih težav ne more konkurirati ostalim 
iskalcem zaposlitve. Po pogovoru in pregledu 
zdravstvene in druge dokumentacije se lahko 
odločijo za vložitev vloge za priznanje sta-
tusa invalida, če tega nimajo priznanega po 
drugih predpisih, in pravico do zaposlitvene 
rehabilitacije. Vključijo se k enemu od izva-
jalcev zaposlitvene rehabilitacije na krajšo 
obravnavo, kjer strokovni delavci (zdravnik, 
spec. med. dela, prometa in športa, socialni 
delavec, psiholog in delovni terapevt) na pod-
lagi pregledov, testiranj in delovnih preizku-
sov oblikujejo mnenje o vplivu zdravstvenega 
stanja na delazmožnost, delovanju v delovnih 
situacijah ter predlagajo nadaljnje aktivnosti. 

Mnenje in zdravstveno dokumentacijo pre-
gleda še rehabilitacijska komisija na Zavodu 
in na podlagi obravnave pri tej komisiji Za-
vod izda odločbo o priznanju statusa invalida 
in pravice do zaposlitvene rehabilitacije. 

Program zaposlitvene rehabilitacije je 
zelo podoben vključitvi v 'pravo' zaposli-
tev, vendar poteka prilagojeno posamezni-
kovim zmožnostim. To pomeni, da je treba 
vsak dan vstati, priti na delovno mesto in se 

potruditi za čim boljšo de-
lovno učinkovitost. Ker se v 
zaposlitveno rehabilitacijo 
velikokrat vključujejo inva-
lidi brez delovnih izkušenj 
ali dolgotrajno brezposelni, 
je na začetku pričakovana 
šesturna navzočnost, ki pa 
se v skladu s pridobivanjem 
delovne kondicije podaljšuje 
do polnega delovnega časa. V 
začetku se izvaja v prilagojeni 
delovni sredini pri izvajalcih 

zaposlitvene rehabilitacije, ob nenehnem 
spremljanju in s podporo strokovnih delav-
cev. Ko invalid napreduje do te mere, da je 
zmožen vključitve v realno delovno okolje ali 
prilagojene oblike zaposlovanja, kot so inva-
lidska podjetja ali zaposlitveni centri, se prič-
ne usposabljanje na konkretnem delovnem 
mestu, seveda spet s strokovno pomočjo in 
spremljanjem tako strokovnih delavcev izva-
jalca zaposlitvene rehabilitacije kot tudi reha-
bilitacijskih svetovalk Zavoda. Če je invalid 
na delovnem mestu uspešen, ga delodajalec 
največkrat zaposli. Vpliv invalidnosti na za-
posljivost pa je lahko tudi tako pomemben, 
da kljub doseženi izobrazbi invalid ni zapo-
sljiv. Kadar se v postopku zaposlitvene reha-
bilitacije ugotavlja, da tudi ob veliki angažira-
nosti invalida in strokovni podpori njegova 
delovna učinkovitost daljše obdobje (vsaj tri 
mesece) ostaja pod 30 % pričakovane delov-
ne učinkovitosti, invalid ni zaposljiv.

Trajanje zaposlitvene rehabilitacije prilaga-
jamo potrebam vključenih invalidov. V času 
vključitve invalid dobi povrnjene prevozne 
stroške, upravičen je tudi do denarnega pre-
jemka v višini 40 % minimalne plače meseč-
no, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije 
izvajajo v obsegu najmanj 100 ur in če reha-
bilitant ni prejemnik denarnega nadomestila 
ali denarne pomoči po predpisih z naslova 
pravic brezposelnih oseb ali nadomestila po 
predpisih z naslova invalidskega zavarovanja. 

Ob zaključku zaposlitvene rehabilitacije 
Zavod izdela oceno zaposlitvenih možnosti 
in izda odločbo o zaposljivosti ali nezapo-
sljivosti. Kar se je v programu zaposlitvene 
rehabilitacije izkazalo kot dobro, je možnost 
postopnega obremenjevanja in napredovanja 
invalidov, strokovna podpora pri vključeva-
nju v delo, dodatna pomoč pri iskanju ustre-
znega dela in ne nazadnje tudi umestitev v 
programe socialne vključenosti, če gre za 
invalida, ki zaradi svoje invalidnosti ni zapo-
sljiv. 

Praktične izkušnje kažejo, da je za mnoge 
mlade invalide res velik šok spoznanje, da jim 
pridobljena izobrazba ne koristi pri vstopu na 
trg dela, vsaj ne v smislu možnosti opravlja-
nja svojega poklica. Proces soočanja z realno 
situacijo je dolgotrajen in lahko zelo boleč. Še 
teže je sprejeti dejstvo, da po vsem vloženem 
lastnem angažiranju in angažiranju okolja v 
času šolanja invalid ni zaposljiv. Tudi vklju-
čevanje v programe socialne vključenosti, ki 
so namenjeni tem invalidom, je proces, za-
radi katerega del zaposlitvene rehabilitacije 
večkrat poteka ravno na način, da se invalida 
umesti v program. Pogrešamo pa možnosti 
za invalide, ki se ne najdejo v obstoječih pro-
gramih in ki jih je vedno več. Zanje je, žal, za 
zdaj edina realnost, da ostajajo osamljeni za 
zidovi domov. In naša skupna družbena od-
govornost je, da oblikujemo nove možnosti 
za povezovanje, s tem pa odvzamemo skrb z 
ramen staršev in obogatimo življenja tudi tej 
skupini mladih ljudi. 

Pripravila: Mira Zapečnik,  
Zavod RS za zaposlovanje

Želimo biti to, kar smo, in delati tisto, v čem 
smo uspešni in prepoznavni v srcu Slov. goric

foto: www.delo.si
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V soboto, 22. novembra 2014, sta pra-
znovala 60 let zakonskega življenja 
Elizabeta in Martin Ješovnik. Tako 

kot pred 60 leti sta tudi sedaj svojo »več-
no« zaobljubo opravila v cerkvi sv. Ruperta 
v Voličini, kjer je civilni del obreda opravil 
župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, 
cerkvenega ob zahvalni maši pa župnik Jože 
Muršec.

Martin Ješovnik se je rodil 20. 9. 1931 v 
Benediktu v Slovenskih goricah. Leta 1933 
se je družina preselila v Voličino št. 3, kjer je 
otroštvo preživljal z bratoma Frančkom in Jo-
žetom. Osnovno šolo je obiskoval v Voličini. 
Leta 1952 se je zaposlil v MTT Maribor, nato 
je nekaj let delal v Avstriji in se kasneje  vrnil 
k družini ter se zaposlil pri  Jugoslovanskih 
železnicah, sedanjih Slovenskih železnicah. 
Leta 1990 se je upokojil.

Elizabeta Ješovnik, rojena Škofič, se je ro-

dila 18. 11. 1931 v Voličini. Otroštvo je pre-
življala v Voličini št. 13, kjer je kot najstarejši 
otrok živela skupaj z bratoma Viktorjem in 
Frančkom ter sestro Alojzijo. Tudi Elizabeta 
je obiskovala osnovno šolo v Voličini ter po 
končani šoli ostala na kmetiji. 

Elizabeta in Martin sta se spoznala že v šol-
skih klopeh. Njuno prijateljstvo je preraslo v 
ljubezen. 14. novembra 1954 sta si pred mati-

čarjem in duhovnikom v doma-
či cerkvi sv. Ruperta obljubila 
večno zvestobo. 

Po poroki sta živela na kme-
tiji pri Martinovih starših. Že 
eno leto zatem se je njuna sreča 
povečala, saj je na svet prijokala 
hčerka Lizika. Nato so se odseli-
li na manjšo kmetijo v Pernico, 
kjer so živeli 10 let. Med tem 
časom sta se rodila še sinova 
Janez in Vinko.  Leta 1965  sta 
se z družino vrnila na kmetijo 
v rodno  Zg. Voličino št. 8, kjer 
živita še danes. Leta 1968 sta 
družino še povečala, pridružila 

se jim je hčerka Tina. 
Življenje so jima polepšali še štirje vnuki, 

dve vnukinji in pet pravnukov. V veliko ve-
selje jima je, ko se zbere vsa družina, saj si 
imajo vedno veliko povedati. Njunih skupnih 
60 let je bilo lepih, marsikdaj težkih, pa ven-
dar sta s skupnimi močmi premagovala vse 
težave. Potrebno je bilo veliko spoštovanja in 
razumevanja drug do drugega, kar premoreta 
še danes.

Tadeja Drozg

Srečanje starejših Rožengrunta in Lokavca

95 let Katarine Rajšp iz Zg. Porčiča

Bisernoporočno slavje zakoncev Ješovnik

V organizaciji KORK Lokavec že vr-
sto let zapovrstjo poteka srečanje 
starejših občanov na TK Mihelič. 

Vsako leto, kot poudarja predsednik KORK 

Lokavec, Karl Škrlec, se radi zberejo in ob 
skupnem obedu obujajo spomine. Letos se 
je srečanja udeležilo 22 starejših občanov. 
Marsikomu to predpraznično srečanje pred-
stavlja edini možni način ohranjanja stikov 
med generacijami, saj vemo, da starejši po 

večini najraje ostajajo doma. Letos so otro-
ško razigranost, iskrenost in spontanost na to 
srečanje prinesli otroci vrtca Lokavec in po-
družnične šole Lokavec, ki so z ubranim pe-

tjem in plesom dodobra 
nasmejali prisotne in 
zelo popestrili srečanje, 
za kar so jim bili starejši 
občani zelo hvaležni in 
so jih nagradili z buč-
nim aplavzom.

Besedilo in foto: 
SReBr 

V ponedeljek, 24. 11., je praznovala 
95 let Katarina Rajšp iz Zg. Porčiča. 
Rodila se je 24. novembra 1919 v 

Zg. Porčiču staršema Mariji Petrič in očetu 
Janezu Brunčiču. Otroštvo je preživljala 
skupaj s starejšo sestro Marijo in mlajšim 

bratom Janezom. Osnovno šolo je obiskovala 
v Gradišču.V mladosti je spoznala svoje 
življenjskega sopotnika Alojza Rajšpa iz 
Negove, s katerim se je leta 1956 poročila. 
Leto kasneje se je rodil sin Feliks, nato pa 
leta 1959 hči Marija (Marjanca). Danes jo 

razveseljuje 6 vnukov in štirje pravnuki.
Katarina je članica Društva upokojen-

cev Sveta Trojica in podporni član pri 
gasilskem društvu Sv. Trojica in Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Sv. Trojica.

Na Katarin osebni praznik so jo obi-
skali župan občine Sveta Trojica v Sloven-
skih goricah Darko Fras ter člani Društva 
upokojencev Sveta Trojica in člani Kra-
jevne organizacije Rdečega križa Sv. Tro-
jica. Gospa Katarina se nas je razveselila 
ter povedala, da se je z veseljem udeleže-
vala izletov v organizaciji društva upo-
kojencev, kjer ni nikoli manjkalo smeha. 
Zaželeli smo ji še na mnoga zdrava leta. 

Barbara Cvetko

V sobotnem sončnem popoldnevu, 15. 
11. 2014, sta zakonca Veronika in 
Stanko Sraka iz Drvanje v občini Be-

nedikt obeležila v krogu svojih sorodnikov 
in prijateljev svoj zlati dan poroke, saj je dan 
prej bilo natanko 50 let od dne, ko sta potrdi-
la svojo zakonsko zvezo pred pričami in jo je 
potrdila domačinka Elizabeta Lorbek.

Kot potrdita sama, je njuna uradna tovr-
stna potrditev bila poslednja v domačem kra-
ju, saj so pari kasneje morali svoje zaobljube 
potrditi v Lenartu. Nekaj dni kasneje zakon 
potrdil s svojim blagoslo-
vom še takratni farni pa-
stir, g. Vahčič.

Veronika, rojena Koler, 
se je rodila 7. 1. 1937 na 
Drvanji 5 kot ena izmed 
treh deklet izmed 6 otrok. 
Otroštvo je preživljala ob 
dveh sestrah in bratih, 
družina je imela kmetijo, 
kar pa je pomenilo, da je 
morala kaj hitro poprijeti 
za delo, kar ji je v življenju 
velikokrat olajšalo grenke 
ure, ko je skrbela za dru-
žinico in znala stiskati in 
dinar obrniti vsaj dvakrat, 
če ne večkrat.

Naš zlati ženin je ugledal luč sveta sredi 
prekmurskih ravnin 15. 3. 1941 v kraju Mala 
Polana v občini Velika Polana kot najmlajši 
od treh sinov. Splet takratnih okoliščin druži-
no popelje po svetu iskat nov dom in tako se 
leta 1953 znajdejo na Drvanji 14, kjer je topel 
dom za Stankovo družino še danes, ko sta z 
roko v roki v ljubezni z Veroniko prehodila 
pot 50-ih let.

Veselje se jima je povečalo še leta 1971, 
ko sta povila sina Stanka in tako z moževim 
zaslužkom v tujini kot prihranki od dela na 
kmetiji preživljala svoje dni.

Tudi sama potrdita, da jima ni bilo lahko 
v vseh teh letih, saj četudi majhno posestvo, 
pa ga je bilo potrebno kar pošteno obdelova-
ti s pridnimi rokami, tu in tam morda še ob 
pomoči sorodnikov in sosedov, kasneje pa s 
sinovo pomočjo in ljubeznijo do dela na do-
mačiji.

Delovni podvigi so se predvsem povezovali 
med družinami Janeza in Dolfeka Koler ter 
Verboštovimi in drugimi, kar pa ni bilo po-
vezano samo z delom, marveč tudi ob doma-
čih praznikih ni nobenega manjkalo za mizo. 
Teh dogodkov se rada spominjata s toplino v 

srcu in mislijo, da je življenje res bilo trdo in 
velikokrat težko, a bilo je bolj mirno, sprošče-
no, kot je to dandanes. Hvaležna sta vsem za 
dobroto in ponujeno dlan pomoči.

Tako kot nikoli tudi tu ni šlo brez skrbi in 
zapletov, pojavi se nepovabljena bolezen in 
Stanka pripelje do invalidske upokojitve, kar 
pa je bil eden izmed padcev v življenju, saj je 
delo bilo ovirano, a kmalu dan za dnem ve-
dno bolj pomaga sin, ki si kasneje na doma-
čijo pripelje tudi svojo izbranko, Vogrinovo 
Danico, in tako z roko v roki še danes delajo 

na kmetiji, ki 
je iz majhnega 
posestva posta-
la prava kme-
tija. V toplo 
naročje in bli-
žino babice in 
dedka pa radi 
posedejo vnu-
ki Mitja, Anja, 
Aljaž in Žan, ki 
ju razveseljuje-
jo, povrh vsega 
pa radi prisluh-
nejo njunim 
zgodbam življe-
nja. Pravijo, da 
je čas naš mej-

nik, ker neizmerno hitro teče. In res, kot da 
bi se zlatoporočenca samo obrnila naokrog, 
prišla je jesen življenja, čas, ko imata morda 
kaj več časa zase, še posebej takrat, ko skupaj 
z vnuki raziskujetatrenutke v zdraviliščih, ka-
mor jih vsaj enkrat na leto popeljeta.

Družita se s sovrstniki v Društvu upoko-
jencev Benedikt, Stanko še v Društvu inva-
lidov Slovenske gorice, sledi druženj gospe 
Veronike pa segajo tudi v okvire društva 
kmečkih žena in deklet Benedikt.

Tako se njuni dnevi vrstijo drug za drugim 
v razumevanju, složnosti, družinski ljubezni 
skupaj s sinovo družinico. Za vsakim soncem 
je kak deževen dan, a z dobro voljo se prikliče 
še kak sončen, katerih pa jima je v imenu ob-
čine Benedikt in svojem imenu želel še veliko 
tudi župan Milan Gumzar, ki je njuno zvezo 
obnovil.

Zavedata se, da tega pomembnega trenut-
ka ne bi mogla obeležiti, če ne bi bilo v bližini 
družine, sorodnikov, sosedov in prijateljev, s 
katerimi delita vsak navaden dan, zato je bil 
lep za vse tudi ta zlati dan.

Misli zbrala in zapisala: Saša Lovrenčič

V soboto, 29. novembra 2014, sta Ber-
ta in Rudolf Čučko iz Zg. Partinja 56 
slavila 50 let zakonskega življenja – 

zlato poroko. Svojo zaobljubo sta obnovila v 
župnijski cerkvi Sv. Jurija v Slov. goricah.

Njuni življenjski poti sta se prekrižali v 
domačem kraju, spoznala in srečevala sta se 
pri različnih kmečkih opravilih in veselicah, 
kot je bilo tedaj v navadi. Kmalu po tem je 
moral Rudi v vojsko, dveletni vojaški rok je 
služil v Trebinjah in v Dubrovniku. Oktobra 
1964 se je vrnil iz vojske, naslednji mesec, 23. 
novembra, pa sta potrdila svojo ljubezen s 
sklenitvijo zakonske zveze. Takrat sta si v cer-
kvi Sv. Jurija obljubila, da bosta z roko v roki 

premagovala vse ovire, skupaj delila radost, 
veselje in srečo, pa tudi žalost in tegobe, ki jih 
prinese življenje. 

Po poroki se je Rudi preselil na Bertikino 
domačijo, kjer sta si uredila topel dom. V za-
konu sta se jima rodila sin Drago in hči Slavi-
ca, ki sta mamo in očeta obdarila z vnuki: De-
janom, Saro, Dalijo in Sanjo. Še posebej sta 
vesela, ko se na njihovi domačiji zberejo prav 
vsi. In prav v krogu družine, sorodnikov in 
prijateljev sta Bertika in Rudi obnovila svojo 
zaobljubo izpred petdesetih let.

Civilni obred je opravil župan občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec. Po civilni 
poroki je sledil vpis v zlatoporočno knjigo ob-

čine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
Župan je zlatoporočencema 
izrekel iskrene čestitke in 
jima izročil zlatoporočno 
listino ter darilo občine. 

Sledil je cerkveni obred, 
ki ga je slovesno daroval 
domači župnik Janko Gör-
gner. Po poročnem obredu 
sta zlatoporočenca nadalje-
vala slavje v krogu družine, 
sorodnikov in prijateljev.

Simona Črnčec, foto: 
Franc Berlič

Zlatoporočenca Veronika in Stanko Sraka

Zlata poroka zakoncev Čučko



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 11 | 19. DECEMBER 2014 | 17 

 MED LJUDMI

Pritrkovanje sega že v čas pred 16. sto-
letjem. Tudi v Cerkvenjaku, v fari sv. 
Antona, ima zelo dolgo tradicijo, skozi 

katero so šle generacije .
Ponovno se je pritrkovanje začelo spod-

bujati zadnjih deset do dvajset let. Ponekod 
po Sloveniji so se pritrkovalci organizirali v 
društva. Začeli so tudi s pritrkovalskimi sre-
čanji. Slednje velja tudi za pritrkovalsko sku-

pino Pritrkovalcev sv. Antona v Slovenskih 
goricah.

»Antujovški klenkarji«, teh je ta čas sedem, 
so organizirali že štiri regijska in letošnjo je-
sen tudi vseslovensko srečanje pritrkovalcev. 
Nanj so se odzvale pritrkovalske skupine iz 
Škocjana na Dolenjskem, Brda pri Lukovici, 
Miklavža na Dravskem polju, Lahovč, Za-
savske Svete Gore, Šmartna v Rožni dolini, 

Predoslja pri Kranju, Šmartna 
pri Litiji, Male Nedelje, Slivni-
ški pritrkovalci in pritrkovalci 
iz Lokavec pri Ajdovščini. Kar 
štirinajst skupin, saj so iz Škocja-
na na Dolenjskem, Brda pri Lu-
kovici in Lokavec pri Ajdovščini 
prišli v Cerkvenjak s po dvema 
skupinama.

Cerkvenjaški pritrkovalci, ki 
jih je do nedavna vodil Joško 
Zorko, zdaj pa Milan Vogrin, 
niso le organizatorji pritrkoval-
skih srečanj, ampak so bili udele-
ženci pritrkovalskih srečanj v Sv. 
Primožu nad Muto, Oplotnici, 
Miklavžu na Dravskem polju, 
Ajdovščini, Petrovčah v Savinjski 
dolini, Šmartnem v Rožni dolini, 
Predoslju pri Kranju in Rogatcu.  

Franc Bratkovič   

Srečanje zakoncev jubilantov 

V mesecu novembru 
je v cerkvi sv. Jurija 
v Jurovskem Dolu 

potekalo srečanje zakoncev 
jubilantov. Na blagoslovu, ki 
ga je opravil farni duhovnik 
Janko Görgner, se je zbralo 
28 parov jubilantov, ki v le-
tošnjem letu praznujejo 10, 
20, 25, 30, 40, 50 ali celo 55 
let skupnega zakonskega ži-
vljenja.

D. K., foto: M. Krautič

V PGD Cerkvenjak so se 
tudi letos ob koncu leta 
spomnili na svoje starej-

še člane in članice in pripravili 
tradicionalno srečanje.

F. B.

Vsi slovenski pritrkovalci v Cerkvenjaku

Srečanje 
cerkvenjaških 
gasilcev 
veteranov

Sveta Ana
Advent pomeni prihod, je čas, ko se pri-

pravljamo na pričakovano prijetne, tople in 
družinske praznike ob božiču. Kot okras in 
liturgični simbol adventnega časa, prevzet 
od germanskih narodov, se je na Slovenskem 
uveljavil šele v 80. letih 20. stoletja. Predsta-
vlja štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, 
odrešenje in konec sveta); predstavlja tudi 
štiri strani neba, kar govori o univerzalnosti 
Kristusovega učlovečenja za ves svet in za vse 
ljudi; predstavlja tudi štiri letne čase, kar po-
meni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomemb-
no za vse čase in vsako dobo. (Povzeto po 
http://aktualno.rkc.si)

Tudi letos so se lučke prižgale na adven-
tnem vencu pri kapelici Marijinega obiskova-
nja v Rožengruntu ter pred farno cerkvijo sv. 
Ane. V Rožengruntu sta venec spletla Matej 
Kranclbinder ter Karl Škrlec za KORK Loka-
vec, za farno cerkev pa je pletenje organiziral 
župnijski pastoralni svet.

Besedilo in foto: SReBr 

Adventni venci VABILO
V okviru Večerov hospica 

vabimo na srečanje v januarju
Večer hospica z naslovom

Zastopanje bolnikove volje in pravic
bo v torek, 6. januarja, ob 17. uri 

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

Spoštovanje življenja in sprejemanje smrti sta bistveni filozofiji, ki ju pri delu 
udejanja hospic.
Bolnik ima pravico kvalitetno živeti do konca in biti deležen najboljše možne oskrbe.
Kvaliteto življenja naj določa sam. Spoštovanje njegovih potreb naj bo zaveza vseh, ki 
delujejo v paliativni oskrbi. Ob tem se v praksi zastavljajo številna vprašanja:

Kako obravnavati in kdaj sprejeti bolnikovo zavrnitev postopkov zdravljenja in 
zdravstvene nege?
Kako izraziti, uresničevati in kdaj upoštevati vnaprej izraženo voljo bolnika?

O pravicah bolnikov v zvezi s tem in izkušnjah iz prakse bo spregovorila gospa Vlasta 
Cafnik, zastopnica pacientovih pravic.

Prijazno vabljeni!
Območni odbor Maribor

 

Sveta Trojica
Že četrto leto zapored so člani župnijskega 

pastoralnega sveta Sveta Trojica postavili ču-
dovit adventni venec. Sama izdelava in okra-
sitev venca poteka na Švarčevi domačiji v Zg. 
Senarski, kjer je doma tudi idejna vodja in 
glavna organizatorka Ida Švarc. Člani ŽPS so 
mi ob postavljanju venca znali povedati, da 
se radi zberejo pri Švarčevih, saj gospodinja 
vedno poskrbi za obilno malico, gospodar pa 
poskrbi, da ni nihče žejen. Venček v adven-
tnem času lepo krasi hribček pod osnovno 
šolo ter obenem naznanja, da se približujejo 
božični prazniki in s tem povezane božične 
prireditve, kot je razstava jaslic, ki bo kot vsa-
ko leto le nekaj metrov vstran v samostanki 
kleti.

J. Ž.
Cerkvenjak

Člani Turističnega društva Cerkvenjak so 
na pobudo svojega predsednika Alojza Zorka 

spletli lep adventni venec in ga namestili pred 
kapelo v središču kraja. Ko so nameščali ve-

nec, jih je prišel pozdravit tudi cerkve-
njaški župan Marjan Žamvc, adventni 
venec pa je blagoslovil tamkajšnji žu-
pnik Janko Babič.

Za vse, ki so sodelovali pri namešča-
nju venca, so nato pripravili pogostitev, 
ki jo je delno financiralo društvo, delno 
pa družina predsednika Zorka, kruh pa 
je spekla Dragica Majer. Člani društva 
so se odločili, da bodo adventni venec 
spletli in namestili v središču Cerkve-
njaka vsako leto.

T. K.

Jurovski Dol

Voličina
Člani TD Presmec iz Dolgih njiv, ki so se v 

preteklem letu vpisali v Guinnessovo knjigo 
rekordov z največjim adventnim vencem na 
svetu, se tradiciji izdelave adventnih vencev 
niso izneverili niti letos. Letošnji adventni 
venec sicer ni rekorden, saj lanskoletnega 
velikana, ki je v premer meril več kot 100 
m, ni prekosil še nihče na svetu. Tako so se 
v društvu, katerega še vedno neumorno vodi 
predsednik društva Jože Vogrin, v letošnjem 
letu odločili ponovno izdelati manjši adven-
tni venec, ki bo tako kot prejšnja leta krasil 
in oznanjal adventni čas pred cerkvijo sv. Ru-
perta v Voličini. 

D. K.

Osrednji trg v Jurovskem Dolu 
krasi adventni venec, ki so ga ob po-
moči svojih družin izdelale članice 
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij 
v Slov. goricah.

D. K.

Udeleženci vseslovenskega srečanja pritrkovalcev v Cerkvenjaku 
z gostitelji v ospredju
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Glasbena šola Lenart je z novim tisočle-
tjem dobila nove pobude. Tako je v šolskem 
letu 2003/04 na novo zaživel plesni oddelek 
s poukom sodobnega plesa, ki se je odvijal 
v prostorih Kulturnega doma Lenart. Od 
začetkov delovanja v skoraj nemogočih 
prostorih, brez inventarja in inštrumentov, 
je bilo glasbeni šoli nujno potrebno za-
gotoviti ustrezne prostore. Tako se je kolo 
zgodovine znova zavrtelo in v šolskem letu 
2004/05 je šola dobila svoj domicil na Trgu 
osvoboditve 7, kjer deluje še danes. S tem 
se je nehalo obdobje velike prostorske sti-
ske in slabo opremljenih prostorov, kjer so 
zvoki posameznih glasbil preko tankih sten 
ali starih vrat prodirali v sosednje učilnice 
ter oteževali pouk. Prvič kvalitetno in na-
mensko akustično opremljeni prostori so 
prinesli zadovoljstvo. Z zagotovljenimi de-
lovnimi pogoji se je okrepil delovni elan, ki 
je kmalu obrodil nove sadove. V tem letu 
beležimo še druge mejnike. Pomembno 
vsebinsko se je dopolnil oddelek za piha-
la, saj se je na novo uvedel pouk flavte in 
oboe. Številni uspešni nastopi, sodelovanje 
na prireditvah in revijah, ki so odmevali 
po slovenskogoriškem prostoru, so botro-
vali vedno večjemu zanimanju za glasbeni 
pouk. Še posebej aktivni so bili v Cerkve-
njaku, kjer so si zelo prizadevali za glasbeni 
pouk v domačem kraju. Pomemben prispe-
vek tako pomeni novo ustanovljeni oddelek 
v Cerkvenjaku, kjer se je v razred klavirja 
in harmonike takoj vpisalo osemnajst učen-
cev. V tem prelomnem šolskem letu je bilo v 
glasbeno šolo in glasbeno pripravnico vpi-
sanih okrog 200 učencev, obiskovali pa so jo 
otroci iz vseh krajev občine Lenart in tudi iz 
sosednjih občin. Novembra leta 2004 je bil 
na proslavi ob prazniku občine Lenart glas-
beni šoli podeljen srebrni grb občine Lenart 
za večdesetletno neprekinjeno delovanje na 
področju kulture v občini Lenart.  

V šolskem letu 2008/09 je glasbena šola v 
dislociranem oddelku Cerkvenjak razširila 
svojo ponudbo ter odprla oddelek za flavto 
in kitaro.

Naslednje šolsko leto so se pogoji dela, 
tudi z estetske plati, še izboljšali. Ravnatelje-
vanje Konservatorija je prevzela gospa He-
lena Meško, novembra leta 2009 pa je bila 
otvoritev baletne dvorane ter dvorane za 
nastope. Pri ureditvi sta pod idejnim vod-
stvom vodje Irene Košmerl Leš strnili moči 
šola in občina Lenart, ki je v celoti financi-
rala projekt. Novo prelomnico pomeni tudi 
novo poimenovanje. Prav tako je leta 2010 

doslej dislocirani oddelek glasbene in bale-
tne šole Lenart postala Podružnična glasbe-
na in baletna šola Konservatorija za glasbo 
in balet Maribor z dislociranim oddelkom 
v Cerkvenjaku. S tem sovpada tudi širitev 
in odprtje novega oddelka za violino, zno-
va pa je zaživelo orkestrsko muziciranje. V 
tem šolskem letu je Irena Košmerl Leš, ki je 
celo desetletje poleg rednega pedagoškega 
dela uspešno vodila oddelek v Lenartu in 
Cerkvenjaku, dobila status pomočnice rav-
nateljice Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor, še vedno pa je delovala tudi kot 
vodja podružnične šole Lenart in vodja di-
slociranega oddelka Cerkvenjak.

Podružnična šola Lenart se je vsa leta 
uspešno uveljavljala v svojem okolju in tudi 
izven njega. Tako so se učenci redno ude-
leževali regijskih in državnih tekmovanj ter 
tekmovanj v tujini, kjer so mnogi dosegli 
zavidljive rezultate. Prav tako so mnogi na-
darjeni glasbeniki, ki so v svet glasbe zako-
rakali prav v Glasbeni in baletni šoli Lenart, 
postali priznani glasbeni ustvarjalci in pou-
stvarjalci. Med njimi je tudi večina sedanjih 
pedagogov, ki kalijo mladi glasbeni up in ga 
usmerjajo v nadaljevanje šolanja.

V jubilejnem letu šolo obiskuje okoli 300 
učencev. Z zavidljivimi nastopi pa se lahko 
pohvalijo solisti, komorne skupine in pihal-
ni orkester. Učitelji in učenci sodelujejo z 
domala vsemi organizacijami in društvi v 
Lenartu in tudi širše ter si prizadevajo ohra-
njati bogato tradicijo glasbenega ustvarja-
nja. 

V nenehnem hitenju in iskanju bližnjic, 
ki zaznamuje sodobni čas, je poslanstvo 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
in Podružnične glasbene in baletne šole Le-
nart toliko bolj dragoceno. Skozi sistema-
tično šolanje od predšolske dobe do mature 
učenci pridobivajo kakovostno znanje in 
veščine, koncertne izkušnje, razvijajo svojo 
ustvarjalnost, učijo se javnega nastopanja, 
socialnih veščin, sodelovanja, kritičnosti, 
samostojnosti, samoiniciativnosti in soli-
darnosti; razumevanja pomena kulturne 
dediščine, spoznavanja kulturne raznoliko-
sti, se izražati in razvijati osebno in umetni-
ško identiteto. Delo Konservatorija Maribor 
s podružničnimi šolami in dislociranimi 
oddelki je usmerjeno v prihodnost, Evro-
po in svet, saj govorice glasbene in plesne 
umetnosti ne omejujejo ne jezikovne niti 
katerekoli druge ovire. 

mag. Anja Gral 

Ob 50. jubileju glasbene in baletne šole Lenart

Od skromnih začetkov do abrahama ...
2. del

V torek, 9. decembra 2014, je glasbena šola 
v Lenartu praznovala okrogli jubilej. V čast 
temu pomembnemu dogodku so učenci in 
profesorji glasbene šole pripravili slavnostno 
prireditev.

S svojimi zgodbami sta prisotne nagovorila 
tudi Majda Jecelj in Alojz Peserl, ki sta v glas-
beni šoli pod okriljem današnjega Konserva-
torija Maribor orala ledino.

Navzoče sta s svojo prisotnostjo počastila 

župan občine Lenart, mag. Janez Kramber-
ger, in ravnateljica Konservatorija Maribor, 
Helena Meško.

Kvalitetno izveden glasbeni program sta 
z zgodovino glasbenega šolstva v Lenartu 
odlično prepletla Tadeja Hadžiselimović in 
učenec glasbene šole, Dominik Petko.

Irena Košmerl Leš, vodja glasbene  
šole Lenart, foto: Boris Voglar

50 let glasbene šole Lenart pod okriljem 
Konservatorija Maribor

Povzetek predavanja na okrogli mizi Cvete 
dekletu rožmarin, ki jo je v počastitev dne-
va generala Maistra v razstavno protokolar-
nem objektu Martinova klet pri Sveti Troji-
ci 20. novembra 2014 organiziralo lenarško 
Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo

Prva svetovna vojna 1914–1918 je bila 
vojna, za katero je tedaj veljalo, da bo kon-
čala vse vojne, a je postregla z veliko neu-
smiljenostjo. Velikanskih posledic ni pustila 
samo na frontah, temveč tudi na življenju 
ljudi, saj se je izkazalo, da je bila vojna total-
na tudi zato, ker je spremenila vsakdan ci-
vilnega prebivalstva, navade in običaje ljudi. 

S stoletno odmaknjenostjo nam pogled na 
dogodke velike vojne ponuja priložnost za 
nove izzive: predvsem za prevrednotenje 
odzivov, ki jih je sprožila vojna, in večpla-
stno predstavitev dogodkov in pojavov, ki 
so povezani z njenim vznikom. Prva svetov-
na vojna je trejala znaten krvni davek tudi 
v osrednjih Slovenskih goricah. Na frontah 
so padali možje in fantje, na domačih poljih 
so garale ženske, starci in otroci. Zemlja je 
ostajala neobdelana, na vrata so trkale la-
kota in bolezni, med njimi ob koncu vojne 
tudi »španska gripa«.

Prva svetovna vojna in žrtve na Slovenskem
Prva svetovna vojna, ki jo je Ivan Cankar 

poimenoval kar »leta strahote«, je bila prva 
globalna vojna. Postavila je nove temelje 
Evrope in sveta, vanjo je proti koncu aktiv-
no posegla nova bodoča svetovna velesila, 
ZDA. Evropa po njej ni bila več središče 
sveta.

Kaj je sprožilo velik plaz, ki se je štiri 
leta neustavljivo valil čez evropske naro-
de, plaz svetovnih razsežnosti, ki je pred 
seboj podiral vse in vsakogar, če mu je 
stopil na pot? Nad Evropo so se zgrinjali 
črni oblaki, postajala je podobna vasi, v 
kateri so bili sosedje sprti med seboj, člo-
vek pa ni več zaupal človeku. Medtem je 
že tudi smrt opravljala svoje veliko delo; 
poslala je vojsko, bolezni in lakoto, suro-
vost, lakomnost in grozo. Vnel se je hud 
boj, za bojna polja so bili izbrani zemlja, 
zrak in morje. 

Mnogi so napovedovali, da bo vojni spo-
pad končan do božiča 1914 – a so se krepko 
(z)motili. Vojni ni bilo konca ne kraja, po-
stavljalo se je samo osnovno vprašanje: Kdo 
bo dlje vzdržal in predvsem, kdo bo vzdržal 
do kraja. In kraj je napočil šele 11. novem-
bra 1918. 

Iz slovenskega prostora, ki je bil del velike 
avstro-ogrske monarhije, je v veliko vojno 
odšlo med 160 in 180.000 vojakov, mož in 
fantov. Najmanj 35.000 se jih ni nikoli vr-
nilo. Vojna je na Slovenskem pustila okoli 
11.000 vojnih invalidov, 30.000 vojnih vdov 
in 50.000 vojnih sirot. Slovenske dežele so 
znotraj Avstro-Ogrske plačale nadpovpreč-
ni krvni davek – za avstrijskimi Nemci in 
Madžari smo bili namreč Slovenci na tre-
tjem mestu po število žrtev. 

Pred izbruhom vojne, ki se je pričela po 
sarajevskem atentatu na prestolonasledni-
ka Franca Ferdinanda 28. junija 1914, je v 
monarhiji živelo več kot 51 milijonov pre-

bivalcev. 
Slovencev je bilo 2,4 % vsega prebivalstva 

in približno tolikšen je bil tudi delež Sloven-
cev med aktivnim in rezervnim sestavom v 
vojski. Nadpovrečno so bili slovenski vojaki 

zastopani v lovskih enotah 
(4 % vsega moštva) ter v tež-
kem topništvu (skoraj 8 % 
vsega moštva), podpovpreč-
no pa pri konjenici in logisti-
ki. Le vsak 200-ti avstro-ogr-
ski častnik je bil slovenskega 
rodu. Avstro-Ogrska je med 
vojno vpoklicala več kot se-
dem milijonov ljudi, njena 
vojska je imela 37 % izgube 
vojaštva. Ob začetku vojne 
leta 1914 je imela 102 polka, 
med vojno pa je njihovo šte-
vilo povečala na 1411. 

Štiri krvava vojna leta 1914–1918 so za 
seboj pustila 37 milijonov mrtvih, ranje-
nih in pogrešanih vojakov in civilistov. 17 
milijonov je bilo mrtvih in 20 milijonov 
ranjenih. Umrlo je 10 milijonov vojakov in 
7 milijonov civilistov. Avstro-Ogrska, ki je 
po končani vojni razpadla, je imela 1,4 mi-
lijona mrtvih. Med slovenskimi deželami je 
najvišji krvni davek plačala Koroška, kjer je 
padlo kar 36 vojakov na tisoč prebivalcev; 
na Kranjskem je bilo 24 padlih, na Goriško-
-Gradiškem 20, v Istri 13 in v Trstu 12 pa-
dlih na tisoč prebivalcev. Ko se je vojna 11. 
novembra 1918 končala, praktično ni bilo 
pravega zmagovalca. V številnih deželah in 
državah je bila posledica vojna tudi prava 
demografska katastrofa. Najpomembnejše 
pa je, da je velika vojna 1914–1918 dodobra 
spremenila politični in družbeni zemljevid 
Evrope2. 

Nadaljevanje prihodnjič!

*Marjan Toš, doktor zgodovinskih znanosti, višji kustos, zgodovinar in publicist
1Polkov s slovenskimi vojaki je bilo več, najbolj znani so bili 17. pešpolk s sedežem v Celovcu, 47. pešpolk s sedežem v 

Gorici, 87. pešpolk s sedežem v Puli in tudi 97. pešpolk, ki je novačil vojake v istri in na Primorskem, s sedežem v Trstu. 
Veliko Slovencev je bilo v 7. Lovskem bataljonu, ki je zbiral vojaštvo v Ljubljani, na Dolenjskem in na Gorenjskem ter so-
deloval v bitkah v Galiciji jeseni 1914, nato pa pri obrambi Karpatov in v bitkah na vzhodni fronti. 26. strelski polk je imel 
večino moštva z mariborskega in celjskega območja. Na soški fronti je sodeloval v obrambi Doberdoba, pozneje v spopadih 
na Tirolskem, kjer je tudi dočakal konec vojne novembra 1918. Omeniti velja še 27. domobranski strelski polk, ki so ga 
ustanovili v Ljubljani in se je izkazal zlasti v obrambi strateškega hriba Škabrijel v 11. bitki soške fronte, kjer je izgubil kar 
1200 vojakov (www.rtvslo/MMC RTV SLO, 11.11.2014).

2Petra Svoljšak, Leta strahote, v: Slovenska kronika XX. stoletja, Nova revija, 1997, Zv.1, 149–151. 

FELJTON

Če v onem času ne bilo bi nas,
še večji kos slovenske zemlje
bi odtrgal tuji plaz. 
              (Miha Klinar)

Marjan Toš*

LENART IN PRVA SVETOVNA VOJNA 1914–1918
1. del
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Brez zidu je nabor literarnih reportaž Na-
taše Kramberger, ki je nastajal deset let in je 
te dni kot Miklavževo darilo izšel v zbirki S 
poti Cankarjeve založbe. Glede na to, da je 
Nataša Kramberger naša domačinka, Knji-
žnica Lenart pa njena matična knjižnica, v 
katerih je preživela premnoge popoldneve ob 
čitalniškem branju literarnih revij, poezije in 
proze, imamo od časa do časa privilegij, da 
kakšno novico podamo svežo, toplo in zares 
ponosni, kakor smo ponosni na vse domače 
avtorje. Nanje še posebej, ker je iz leta v leto 
več nagrajenih in novih in kvalitetnih. 

Nataša je zvesta svoji hudomušni in z do-
mačimi, narečnimi prispodobami prepleteni-
mi besedili zgodb, reportaž, česarkoli se pač 
loti. Predvsem pa so jo dobro sprejeli tako 
kritiki kot tudi bralci. Knjiga je torej na poti 
med bralce, upamo pa tudi, da bomo med 
domačimi policami srečali samo avtorico. 
Dotlej pa v naši knjigolandiji par odlomkov 
iz knjige.

»Še nekaj moram povedati.
Ko sem se učila novinarstva, je veljalo pre-

pričanje, da je reciklažno lepljenje časopisnih 
izrezkov v knjige samovšečno početje izpra-
znjenih glasov. Takrat sem dala obljubo, sebi 
in sočloveku, da česa podobnega nikoli ne 
bom počela. Nisem si znala predstavljati, kaj 
bi se moralo zgoditi, z nami in s časopisi, da 
bi dano obljubo lahko prelomila.

Ta knjiga prelamlja obljubo, kar me navda-
ja z nelagodjem in zadrego.

V svoj zagovor lahko rečem le, da mi je to-
variš v obljubi, moj Mentor (Mirko Lorenci, 
op. avt.), v nekem ključnem trenutku nazdra-
vil: na drugo priložnost. Za drugo priložnost, 
je rekel, mora vztrajnost zamenjati trmo, kar 
je nadarjenost, ki je sam, osel, nimam, ti pa 
ne bodi smotana in probaj. Plaho ugibam, da 
bi podobno rekel tudi za časopise, revije in 
podobne tiskovine, ki jih je imel rad, recimo 
knjige.

Ta knjiga je narejena z mislijo nanj, trma-
stega osla, in z neutrudno mislijo na vse naše 
dragocene druge priložnosti: prejete in dane, 
dane in prejete. 

Seveda v krotkem upanju, da ima pričujo-
či kolaž še kakšno drugo, manj emocionalno 
kvaliteto.« (N. K., Brez zidu)

»Gospod Witte je ime, ki je bilo dolga dese-
tletja napisano na poštnem nabiralniku sredi 
Berlina. Jeseni 2004, petnajst let po padcu 
berlinskega zidu, trinajst let po razpadu Ju-
goslavije in pol leta po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo, postane ta priimek pripove-
dna os, skupni imenovalec, start in cilj razpr-
šenih potovanj po naključno izbranih conah 
tretjega tisočletja. To so potovanja literarnega 
novinarstva, ki si vsakič znova postavljajo 
nova improvizirana pravila, skačejo od infor-
macij do zgodb, od dokumentarnega do lite-
rarnega, čez zidove, razpade in združevanja. 

Mesto Berlin, poštni nabiralnik, dobi svoje 
sopomenke in protipomenke v Varšavi, Ru-
šah, Jurovskem Dolu, Calafatu, Tirani, Hava-
ni, padli zid ugleda svoj vzhod in svoj zahod, 
svoj prej, zdaj in potem, svoje boksarje, skvo-
te, nogometne stadione, modne muhe, nočne 
izmene, imbise. A bolj kot se zgodba razpleta, 
večji je zaplet: čas teče s svojo logiko in avto-
rica, gospod Witte in sodobni svet, Evropa, se 
z vsakim vstopom v novo desetletje bolj od-
daljujejo od – padca zidu.« (N. K., Brez zidu)

»Ko so ljudje gradili Havano, ko so gradili 
Berlin ali Lenart ali Celje, so se – vsak zase 
in malo tudi skupaj – držali svojih srčnih, 
dobrosrčnih, širnih in šablonastih načrtov. 
Pri tem so pozabili, da je načrt beseda, ki se 
udejanji v prihodnosti, iz česar izhaja, da je 
že vnaprej obsojena na propad. Prihodnost je 
namreč zaljubljena v pojme, kot so »revizija«, 
»aneks k pogodbi«, »nezgoda«, »nezgoda pri 
delu«, »višja sila«, »kolateralna škoda«, »že-
lezna zavesa«, »borzni zlom«. Prihodnost se 

poigrava z načrti, kakor se ljudje poigravajo 
z mesti, zato je zgodovina mest pravzaprav 
zgodovina spodletelih načrtov. 

Podobno kot Havana ali Berlin ali Lenart 
ali Celje je zgodovina spodletelih načrtov 
polna izginulih mest, katerih duše nimajo 
kam, smrt pa je vendar že tukaj.« (N. K., Brez 
zidu)

Marija Šauperl

Nataša v Knjižnici Lenart s sogovornikom Sa-
mom Tušem z evropsko nagrado za literaturo 
2010

Brez zidu
Časopisna pripoved o Berlinu in drugih krajih 2004–2014

V Knjižnici Lenart je bil 
zares pisan in bogat. Že prvi 
trije dnevi so zaporedoma 
prinesli vsak svoj dogodek: 
predavanje Janeza Ferlin-
ca o zgodovini Slovenskih 
goric, predavanje Gabrijele 

Ploj in dan odprtih vrat 3.decembra, ko se 
je v knjižnici ves dan nekaj dogajalo. Tam so 
predstavili COBISS3 – IZPOSOJA, ki ga ima 
kot prva splošna knjižnica prav naša knji-
žnica od 10. novembra dalje in nas je na ta 
dan obiskala močna ekipa IZUMA iz Mari-
bora z direktorjem Davorjem Šoštaričem na 
čelu; s števcem obiskovalcev se je predstavil 

ptujski Tenzor kot bli-
žnji dobavitelj opreme 
in posebna predstavitev 
e-bralnikov za izposo-
jo e-knjig je potekala 
s pomočjo Študentske 
založbe iz Ljubljane 
(Beletrina). Ob tem pa 
so obiskovalci ves dan 
lahko ustvarjali z Nata-
lijo in popoldne otroci 

poslušali tudi pravljico. 
8.decembra so potopisni navdu-

šenci prisluhnili Andreju Morelju 
in njegovemu potepanju okoli sve-
ta.

Posebno Miklavževo darilo je 
tudi igrica otrok iz OŠ Voličina v sredo, 10. 
decembra, Mačja šola in za konec še 19. de-
cembra srečanje z domačo pisateljico Natašo 
Kramberger ter razstavo 16. ex-tempora.

Življenje je pisano, ko si ga izrišemo ta-
kšnega in vanj dahnemo vse v pozitivnem 
duhu. In tako naj bo tudi v 2015!

Marija Šauperl

Pisani december prinaša tudi tople sapice

KNjigolAndiJa

V sklopu dogodkov, ki se odvijajo kot 
pogovori, predstavitve knjig, ohranjanja na-
rečnih pogovorov, literarnih večerov in se 
odvijajo na različnih lokacijah, sta se tokrat 
v Knjižnici Lenart v ponedeljek, 1. 12. 2014, 
pogovarjala Janez Ferlinc in Breda Slavinec o 
zgodovinskem bogastvu Slovenskih goric. 

Alojz Peserl, častni občan Lenarta, je ob 
zaključku dogodka povedal: »Nocoj je bilo 
izredno lepo in zanimivo. Janez si zasluži vso 
pohvalo za njegovo delo in trud, ki ga vlaga v 
naše kraje, Bredi pa iskrene čestitke za dogo-
dek, ki nam ga je pripravila. Veliko lepega in 
poučnega sem izvedel, česar do sedaj nisem 
vedel o dogodkih iz naših krajev.«

Najprej je Janez Ferlinc predstavil pojem 
kulturnega kapitala, ki predstavlja nesnovno 
kulturno dediščino v najširšem smislu. Priso-
tne poslušalce je seznanil, da so v odkrivanju, 
razumevanju, prevrednotenju in uporabi kul-
turnega kapitala neomejene možnosti razvo-
ja in napredka Slovenskih goric. Povezovalko 
pogovora Bredo Slavinec je zanimalo, kako 
bi se dalo Slovenske gorice umestiti v polje 
zgodovinsko pomembnih področij, ki priva-
bljajo tujce, domačinom pa obnavljajo samo-
zavest in pripadnost krajem, v katerih živijo.

Predstavljene so bile manj znane zname-
nitosti osrednjih Slovenskih goric. Kajti bo-
gastvo zgodovinske kulturne dediščine je 
potrebno prevrednotiti v žive zgodbe, ki so 
v nadaljevanju pogovora predstavljale zani-
mivejši del večera. Naj jih omenimo le nekaj.

Pomemben poskus žive zgodbe je Arheo-
loška cesta Atlantida v Benediktu, ki združu-
je najstarejše zgodbe naših krajev. Začnejo se 
pred 13 milijoni let s miocenskim kitom. Na-
daljujejo se z mlajšo kameno dobo (kamnite 
sekire, motike, kladiva … več kot 800 kosov 
iz Slovenskih goric), kovinskimi dobami (Be-

nedikt je bil pomembno železnodobno sredi-
šče, mnogo posode, negovske čelade). V času 
Rimljanov je bilo tu veliko njihovih kmetij na 
najlepših legah Slovenskih goric. Pomembne 
so zgodbe o najstarejših svetih krajih naših 
prednikov (gomilna grobišča od 700 let p. n. 
št. do 476 n. št.). Zanimiva novost je fanta-
stična zgodba o Atlantidi. Kot prispodobo so 
jo prenesli v naše kraje in ugotovili so tudi 
energetsko bogastvo pokrajine tam, kjer so 
živeli naši davni predniki, ki so znali upora-
bljati in varovati naravna bogastva (zemljo, 
gozdove, vodo).

Premalo znana je zgodba o sv. Cirilu in 
Metodu, ki sta po legendi potovala skozi naše 
kraje. Na njiju bi morali biti Slovenci še po-
sebno ponosni, saj sta okoli leta 760 izumila 
novo pisavo – glagolico, s katero sta zapisala 
staro cerkveno slovenščino. Takratni panon-
ski jezik je bil najbolj podoben sedanjemu 
prekmurskemu in prleškemu narečju, kar 
sta ugotovila že najpomembnejša evropska 
jezikoslovca v svojem času, Jernej Kopitar in 
Franc vitez Miklošič. Sv. Ciril in Metod sta 
jezik staro cerkveno slovenščino za liturgič-
no rabo postavila ob bok grščini, latinščini in 
hebrejščini. Ti štirje jeziki so se takrat edini 

uporabljali v cerkvenih obredih in drugih li-
stinah v Evropi.

Pomembne znamenitosti so naše gotske 
cerkvene stavbe in njihova baročna oprema 
(kiparstvo). Na podlagi novejših umetnostno 
zgodovinskih in konzervatorskih raziskav jih 
bo potrebno ponovno prevrednotiti in ume-
stiti v evropsko gotsko in baročno umetnost. 
Sploh pa nimamo njihovega arhitekturnega 
ovrednotenja, ki bi moralo biti najpomemb-
nejše za ugotovitev prave vrednosti. 

Tudi delo in življenje znamenitih osebnosti 
je potrebno prevrednotiti in jih predstaviti 
brez ideoloških predznakov in poiskati tudi 
tiste, manj znane. Med zgodbami o osebah 
so bili omenjeni samo Vincenc Muhič, Ivan 
Kramberger, Jožef Spitzy in njegovi soro-
dniki ter Ciril Čolnik.

Vincenc Muhič (Vincent Muchitsch: 1873–
1942) je bil rojen v trgu Sv. Lenart. Bil je soci-
aldemokratski avstrijski politik in dolgoletni 
župan Gradca (15 let). V letih 1918–1919 je 
bil tudi član začasnega in nato ustavodajne-
ga Državnega zbora Republike Avstrije. V 
Gradcu je najbolj znan po Muhičevih blokih 
in svoji ulici, saj je z Dunaja prenesel model 
funkcionalne in poceni gradnje mestnih de-
lavskih stanovanj.

Ivan Kramberger (1936–1992), dobri člo-
vek iz Negove, je med drugim tudi tiskal 
185.000 svojih knjig in Zgodovinsko dru-
štvo "Atlantida Raj Slave" pripravlja njegovo 
literarno pot po Slovenskih goricah in zbira 
anekdote o njem.

Dr. Rudolf G. Puff je leta 1859 videl veli-
ko in resnično odlično zbirko hroščev v trgu 
Lenart pri Jožefu Spitzyu. Tu je bil rojen tudi 
svetovno znani ortoped in strokovnjak za te-
lesno vzgojo otrok, univerzitetni profesor dr. 
Hans Spitzy (1872–1956). Njegova sinova sta 

bila pomembna nacistična 
uradnika v času priklju-
čitve Avstrije k tretjemu 
rajhu. Reinhard Nikolaus 
Karl Spitzy (1912–2010) 
je končal šolo za pilote 
in vojaško akademijo na 
Dunaju, v Parizu pa je z 
odliko diplomiral iz di-
plomacije na École libre 
des vede. Bil je avstrijski in 
nemški diplomat ter oseb-
ni asistent Ribbentropa, 
najprej na veleposlaništvu 
v Londonu, nato na zuna-
njem ministrstvu v Berli-

nu in na Dunaju. Po izbruhu vojne je postal 
predstavnik ameriških podjetij v Nemčiji ter 
član nemških obveščevalnih služb. Večkrat je 
osebno poročal Hitlerju. V intervjuju je po-
vedal, da je moral listinsko dokazovati svoje 
nemško poreklo od 1750. leta naprej (tudi z 
dokumenti od Lenarta). Dr. Karl Hermann 
Spitzy (1915–2013) pa je bil zdravnik, uni-
verzitetni profesor, mednarodno pomemben 
raziskovalec penicilina in dr. filozofije. Leta 
1938 je postal adjutant pri notranjem mi-
nistru Hubertu Klausnerju v vladi Arthurja 
Seyss-Inquarta. 

Ciril Čolnik (1871–1958), kovač, je bil 
rojen na Drvanji pri Benediktu kot sin zna-
menitega narodnjaka Dominika Čolnika. V 
Združenih državah Amerike spada med tri 
njihove največje mojstre kovaške umetnostne 
obrti. V muzeju v Milwaukeeju so na ogled 
njegovi najlepši izdelki.

Dogodek so pripravili OI JSKD Lenart, 
Knjižnica Lenart in ZKD Slovenskih goric v 
sodelovanju z občino Lenart, Zgodovinskim 
društvom Slovenske gorice in Zgodovinskim 
društvom "Atlantida Raj Slave".

Janez Ferlinc in Breda Slavinec,  
foto: Boštjan Zemljič

O zgodovinskem bogastvu Slovenskih goric

Dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali 

skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg prispevka je praviloma 
20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave 
lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije 
morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Prispevkov z elementi sovražnega govora in 
nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 30. januarja 2014!  Uredništvo
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3. koncert Ljudskih pevk Žitni klas Benedikt

Ko podarimo knjigo, podarimo tudi prihodnost

V Benediktu je v organizaciji Ljudskih 
pevk Žitni klas, ki delujejo v okviru 
Kulturnega društva Benedikt, ki ga 

vodi predsednica Metka Erjavec, v soboto, 
29. novembra, potekal tradicionalni že tretji 

koncert z imenom Veselje na vasi. V bogatem 
kulturnem programu, v katerem so glavno 
vlogo igrale gostiteljice, Ljudske pevke Žitni 
klas, ki jih strokovno vodi Marija Lutar, je 
nastopalo 13 skupin. Prireditev, ki je trajala 

več kot dve uri, je lepo vodila Danica Elbl. 
Najprej so nastopile gostiteljice, sledili so jim: 
Anovški fantje, Nada Svetina, Ljudski pevci 
Vrelec, Franc Gorza, Folklorna skupina OŠ 
Benedikt, Ljudske pevke DU Negova, Pu-

stružniki, Erika Kraner, 
Ljudska pevska skupina 
»Taščica«, Ruševci, Sku-
pina treh – Tadej Vajn-
gerl, Barbara Bernjak in 
Danica Elbl.

Za organizacijo kon-
certa, s katerim so raz-
veselili obiskovalce, lju-
bitelje ljudskega petja, 
si zaslužijo vso pohvalo. 

Treba pa je pohvalit nastopajoče, ki s svojim 
amaterskim delovanjem ohranjajo ljudsko 
pesem, ki vse bolj tone v pozabo. S svojim 
obiskom sta koncert počastila tudi župan 
Milan Gumzar in župnik Marjan Rola. Mo-

ramo omeniti še dvoje. 
Koncert je s svojim na-
stopom obogatil pevec 
zabavne glasbe Franc 
Gorza, ki je ob kon-
cu koncerta zapel tudi 
ljudsko pesem Kje so 
tiste stezice. Posebno 
zahvalo je Danica Elbl 
namenila Jožetu Hor-
vatu iz Benedikta, ki je 
prispeval svoje izdelke 
za čudovito okrasitev 
odra s svojimi lesenimi 
izdelki, ki so vidni na 
fotografiji. 

Ludvik Kramberger

Akcija »Podari knjigo, podari priho-
dnost« se je pričela 1. decembra v vseh 
poslovalnicah in poslovnih stavbah Nove 
KBM po Sloveniji. Sodeluje lahko kdorko-
li, in sicer tako, da v Novo KBM prinese 
nove ali rabljene knjige, primerne za pred-
šolske in osnovnošolske otroke, in jih odda 
v posebne zbiralnike. Knjige bodo zbirali 
do 23. decembra, Nova KBM pa jih bo na-
menila za ureditev knjižnic v počitniških 
domovih za otroke, ki jih upravlja Zveza 
prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. 

Akcija »Podari knjigo, podari priho-
dnost« teče tudi na družbenih omrežjih. 
Na Facebooku lahko sodelujoči objavijo 
svojo fotografijo s knjigo, ki jo bodo poda-
rili, nominirajo tri prijatelje in jih pozovejo 
k sodelovanju. Darovalci lahko akciji dajo 
osebni pečat tudi s posvetilom v knjigi, 
ki jo bodo podarili. Med podporniki te 
dobrodelne pobude so ambasadorji Nove 
KBM: Nejc Simšič, Filip Flisar, Nika in Bo-
štjan Čukur, Aljoša Bagola, Iva Krajnc, Ula 
Furlan in Tjaša Kokalj. 

Dodatne informacije:  
ana.bajec@pristop.si

V nedeljo, 14. de-
cembra, je Kulturno 
društvo Cerkvenjak s 
slavnostno akademijo 
počastilo visoko oble-
tnico – 120 let organi-
zirane kulturne dejav-
nosti v Cerkvenjaku. 
Pripravili so bogat 
kulturni program, v 
katerem so sodelova-
li mešani pevski zbor 
kulturnega društva, 
folklorna skupina, mla-
di folkloristi in dram-
ska skupina iz Osnovne 
šole Cerkvenjak–Vito-
marci in Slovenskogo-
riški pihalni orkester MOL iz Lenarta.

Govornika Marjan Žmavc, župan občine 
Cerkvenjak, in Primož Čuček, predsednik 
kulturnega društva, sta na kratko orisala 

zgodovino društvo. Podelili so tudi kar nekaj 
zahval nekdanjim in sedanjim kulturnim so-
ustvarjalcem in organizatorjem.

Tekst in Foto: Franc Bratkovič

120 let organiziranega kulturnega 
delovanja v Cerkvenjaku

Ljudske pevke Žitni 
klas ob svojem nasto-
pu v Kulturnem domu 
v Benediktu

Na letošnjem jubilejnem 30. knjižnem sej-
mu, ki je v Cankarjevem domu potekal od 26. 
do 30. novembra, se je predstavilo 100 raz-
stavljavcev, pripravili pa so tudi več kot 220 
spremljevalnih dogodkov. Glas Slovenskih 
goric je na letošnjem knjižnem sejmu zasto-
pala Založba Pika, Zmagoslav Šalamun, s. p., 
iz Trnovske vasi, ki je predstavila pesniško 

zbirko Jesenske trave, pesniški prvenec Dani-
la Muršca z naslovom »Po dišeči travi poletja 
jesen razliva spomine«. 

Na pesniško-likovno-glasbenem perfor-
mansu, ki je potekal na odru Forum za obi-
skovalce, je bila predstavljena poezija, name-
njena tistim, ki vstopajo v jesen življenja in 
razmišljajo o človeški minljivosti. Pogovor z 
avtorjem pesniške zbirke Jesenske trave Da-
nilom Muršcem je vodil Maks Kurbus. Za 

glasbeno popestritev pa je poskrbel mlad 
kantavtor in kitarist Nejc Kurbus.

Avtor pesniške zbirke in povezovalec pro-
grama sta skozi pogovor spodbudila prisotne, 
da so zapisali tudi svoja razmišljanja o ljube-
zni, življenju in minljivosti le-tega. Predstavi-
tve se je, z organiziranim prevozom Občine 
Trnovska vas, udeležilo tudi veliko domači-

nov. Avtorju so ob izidu 
knjižnega prvenca čestitali 
tudi številni rojaki, ki živi-
jo v Ljubljani.

Danilo Muršec je po iz-
obrazbi likovnik in po duši 
zavezan kulturi. Septembra 
letos je izdal svoj pesniški 
prvenec Jesenske trave, ob 
kateri je zapisal, da se za 
objavo literarnih del redko 
odloča, saj pisanje pojmu-
je in razume kot intimne 
trenutke svojega življenja. 
Lična zbirka zajema pe-
sniške sklope: Roža v travi 
časa skrita, V travi cvet od 
slan ožgan, Šepetanja trav 
I. – XII., Spominčice. Gre 

za avtorsko ilustrirano knjigo v vezani besedi, 
saj so ilustracije delo Danila Muršca. 

Pesniška zbirka Jesenske trave je izšla pri 
Založbi Pika, Zmagoslav Šalamun, s. p., ki je 
s pomočjo grafične oblikovalke Nine Zorman 
poskrbela, da so napisane Murščeve ideje iz-
šle v lični, knjižno prijetno zaokroženi pesni-
ški zbirki. 

Z. Š., foto: Drago Videmšek

Potekal je ob 15. obletnici delovanja pev-
skega zbora pod okriljem Kulturnega društva 
v telovadnici OŠ Sv. Ana, in sicer 29. novem-
bra. Zbor pod vodstvom Natalije Šijanec se 
je predstavil skupaj s svojimi glasbenimi pri-
jatelji - z Društvom pihalni orkester Apače, 

ki se je v drugem delu koncerta predstavil s 
samostojnim izvajanjem skladb pod taktirko 
akademskega glasbenika Bojana Bezjaka.

Precej raznolik koncertni program je nav-
dušil staro in mlado, saj so bile zapete sklad-
be skrbno izbrane in med občinstvom zelo 

dobro sprejete. Repertoar je 
obsegal vse od ljudske pesmi 
do mojstrovin skladatelj-
skih klasikov (npr. Verdi), 
afriških plemenskih nape-
vov, acapella marša, mašne 
pesmi … Ob tej priložnosti 
so bila podeljena tudi Gal-
lusova priznanja in značke 
za večletno udejstvovanje v 
ljubiteljski kulturi, značke 
in priznanja sta podeljevala 
Breda Slavinec, vodja izpo-
stave JSKD Lenart, in Franc 
Šenveter, predsednik sveta 
JSKD Lenart. Bronaste znač-
ke: Mihaela Berič, Špela Be-
rič, Valentina Bolšec, Moni-

Zibanje Jesenskih trav v Cankarjevem domu

Jubilejni koncert Cerkveno-prosvetnega 
pevskega zbora KD Sveta Ana

ka Simonič, Anja Tlakar, 
Lucija Trojner, Urban 
Rajter, David Roškarič, 
Aleš Rola, Matija Šenve-
ter; srebrna značka: Petra 
Triler, Robi Ornik; zlata 
značka: Natalija Šijanec, 
Robert Ornik. Prejemni-
kom iskreno čestitamo.

SReBr,  
foto: Milan Rajter
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gnu. Danci dajejo vsem oblikam sodelova-
nja velik pomen, zato ni naključje, da nas je 
zadnji dan obiskal tudi slovenski 
častni konzul Knud Kristensen. 

Konec oktobra smo bili sprva 
gostje najstarejšega ekološkega in 
vodilnega biodinamičnega inšti-
tuta Forschungsring v Darmstad-
tu, kjer smo sodelovali na odlič-
nem predavanju, nato pa tudi pri 
izdelavi preparatov. Sledil je obisk 
Visoke šole Geisenheim pri Ma-
inzu, ki sodi v okvir enega najso-
dobnejših univerzitetnih središč v 
Nemčiji. Tam so nam predstavili 
rezultate konvencionalne, eko-
loške in biodinamične pridelave 
grozdja. Poskusne vinograde, ki 
ležijo tik ob Renu, smo si pod 
vodstvom prof. dr. Randolfa Ka-

uerja tudi ogledali in bili priče zavidanja vre-
dnemu napredku, ki ga dosegajo v ekološkem 
in biodinamičnem načinu pridelave. Srečanje 
smo zaključili na Demeter vinogradniškem 
posestvu Petra Jakoba Kühna, ki slovi po vr-
hunskih renskih vinih, med katerimi so šte-
vilna nagrajena z najvišjimi priznanji.

Novembra smo se udeležili delovnega sre-
čanja Mednarodne skupine za biodinamič-

ne preparate, ki se je odvijalo na Visoki šoli 
Goetheanum pri Baslu v Švici. Tokrat je bila 
v središču primerjava vzorcev biodinamič-
nih preparatov iz različnih delov sveta. Naše 
znanje, izkušnje in skrbno delo vseh članov 
društva, ki v procesu izdelave preparatov so-
delujemo, nas po kakovosti preparatov uvr-
šča v sam vrh. 

Vse to pa se odraža tudi v kakovosti teko-
čega programa našega društva, ki ga izvajamo 
pretežno v Sloveniji in na Hrvaškem. Po izde-
lavi preparatov, ki je letos potekala v mesecu 
oktobru, smo v novembru pričeli s ciklusom 
predavanj dr. Andreja Fištravca "Spoznanja 
višjih svetov". Predavanja predstavljajo uvod 
v ciklus predavanj in delavnic Kmetijski tečaj. 
Kot vsako leto bomo tudi tokrat s Kmetijskim 
tečajem pričeli v drugi polovici meseca janu-
arja v Mariboru. Zaradi velikega zanimanja 
pa bomo omenjeni ciklus predavanj in de-
lavnic izvedli tudi v Zagrebu, Pulju, Donjem 
Kraljevcu, Osijeku in Domžalah. Podrobnej-
še informacije o našem programu so dosto-
pne na naši spletni strani: http://biodinami-
ka-podravje.si/.                                                                                                              

Sonja Mauko Purgaj

Pestro mednarodno dogajanje v 
Biodinamičnem društvu Podravje

Hrana postaja vedno bolj odločujoč 
dejavnik, ne glede na to, s katerega 
vidika jo osvetlimo. Premiki v razvo-

ju človeštva so skozi vso zgodovino povezani 
s spremembami prehranjevanja in vse bolj 
očitno postaja, da je le s sodobnejšimi pristo-
pi v načinu pridelave hrane mogoče ustvariti 
podlage za bolj zdrav in učinkovitejši razvoj 
na vseh ravneh našega bivanja.

To smo potrjevali tudi na naših jesenskih 
srečanjih, ki so med drugimi potekala na 
Danskem, v Nemčiji in Švici.

Na povabilo kolegov z Danske smo bili 
nekaj dni gostje skupnosti Hertha, ki leži v 
bližini mesta Aarhus. V Herthi živi približno 
sto petdeset ljudi. Prevladujejo družine, ka-
terih otroci ali tudi starejši imajo motnje v 
razvoju. Njihova prednost je v tem, da živijo 
znotraj skupnosti in ne v ločenih ustanovah. 
Praviloma ima vsaka družina svojo hišo in 

vrt, le nekaj hiš je večstanovanjskih. Skupno-
sti pripada nekaj deset hektarjev zemljišč, ki 
so namenjena kmetijski pridelavi. Prideluje-

jo izključno po biodinamični metodi, vse od 
mleka in mlečnih izdelkov do povrtnine. V 
delo so vključene tudi osebe z motnjami v 
razvoju, ki jim delo predstavlja obliko reha-
bilitacije. Občasno jim pomagajo tudi njihovi 
kupci, ki si na tak način zagotavljajo zdrava 
živila.

Na delovnem srečanju smo se podrobneje 
seznanili z njihovim pristopom k pridelavi in 
še posebej z izdelavo biodinamičnih prepa-
ratov. V središču zanimanja pa je bila pred-
stavitev prof. Jensa Otta Andersena, enega 
vodilnih raziskovalcev s področja kakovosti 
hrane. Živila nam je predstavil kot rezultat 
kakovosti zemlje in rastlin. Dokazuje, da ka-
kovostne hrane ni mogoče pridelali z upora-
bo pesticidov in mineralnih gnojil. Zagovor-
niki konvencionalne  pridelave sicer trdijo, 
da naj bi se učinek le-teh skozi procese pre-
delave minimiziral, a bi prav gotovo osupnili 

spričo rezultatov njegovega 
laboratorija, v katerem nazor-
no prikazuje stopnje vitalno-
sti živil, bodisi svežih ali pre-
delanih v različnih postopkih 
predelave.  

Program smo nadaljeva-
li z ogledom dobrih praks. 
V bližini Billunda, mesta v 
osrednjem delu Jutlandije, 
bolj znanem po zabaviščnem 
parku Legoland, smo bili go-
stje na kmetiji Karla Hennin-
ga Mikkelsena, ki se ukvarja s 
poljedeljstvom in živinorejo. 
Nato pa smo si v bližini me-
sta Odense, rojstnega mesta 
svetovno znanega pravljičarja 
Hansa Christiana Andersena, 

ogledali eno od vrtnarij. Preko mostu Store-
baeltsboren, ki velja za drugi najdaljši viseči 
most na svetu, smo pot sklenili v Kopenha-

Na kmetiji Karla Henninga Mikkelsena 

Demeter vinogradništvo Petra Jakoba Kühna 

Delavnica Mednarodne skupine za preparate 
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FUTSAL – ŽENSKE
Ženska ekipa KMN Slovenske gorice do 2. mesta na mednarodnem 
futsal turnirju za dekleta v Voličini
Na doslej največjem in najmočnejšem med-
narodnem futsal dogodku za dekleta v Slo-
veniji, ki je v soboto, 29. 11. 2014, potekal v 
Voličini, so po napetem streljanju kazenskih 
strelov slavile Avstrijke. Turnir v Voličini je 
potekal v sklopu 2. JAKO futsal superpokala 
za ženske in je edini turnir te vrste na sloven-
skih tleh. Preostali štirje so oz. bodo odigrani 
v Avstriji. 

Igralke FC Kömmel Kärnten so bile v odlo-
čilni tekmi, ki se je po rednem delu končala 
z 2:2, srečnejše od domačega ženskega kluba 
KMN Slovenske gorice. V preostalih dveh 
finalnih tekmah (v finale so se namreč uvr-
stile 3 ekipe, ki so nato igrale med seboj) so 
domačinke v tekmi proti Ilirski Bistrici po 
zaostanku 0:2 tekmo v zadnji minuti preo-
brnile v svojo korist in slavile 3:2 ter si tako 
priborile končno 2. mesto. Igralke FC Köm-
mel Kärnten pa so ekipo PRO TOM Ilirska 
Bistrica premagale z rezultatom 3:0 in tako 
osvojile končno prvo mesto, ki jim v skupni 
razvrstitvi za 2. JAKO futsal superpokal pri-
naša 25 točk. Tretje mesto je pripadlo ekipi 
PRO TOM Ilirska Bistrica, 4. ŽNK Maribor, 
5. FC Alumnus Zagreb, 6. ŠD Extrem Sodra-
žica, 7. SKV Altenmarkt, 8. DFC Zeltweg, 9. 
FC Vogau, 10. ŽNK Celje (zmagovalke 1. tur-
nirja) in 11. ŽNK Cerkvenjak. Najuspešnejša 
strelka turnirja je bila Tina Paliska (Ilirska 

Bistrica) z 9-imi zadetki, najboljša vratar-
ka Lisa Köberll (FC Kömmel), za najboljšo 
igralko pa je bila izbrana Mateja Zver (KMN 
Slovenske gorice). Priznanja najboljšim eki-
pam in posameznicam je podelil predsednik 
KMN pri MNZ Maribor, Bogdan Šuput, ka-
teremu gredo glavne zasluge, da je prišlo do 
organizacije turnirja tudi na slovenskih tleh. 
Doseženo 2. mesto domačega ženskega klu-

ba KMN Slovenske gorice na tem turnirju je 
nov pomemben mejnik v zgodovini kluba in 
zagotovo največji uspeh ženskega futsala v 
Voličini in Slovenskih goricah. Domača eki-
pa je bila tokrat po zaslugi Tanje Vrabl okre-
pljena z igralkami vrhunskega formata. Poleg 
Tanje so pinki dres oblekle še Mateja Zver, 
Andreja Nikl in Staša Špur. Brez njih bi bilo 
2. mesto težko dosegljivo. Velike zasluge za ta 
uspeh pa gredo tudi domačim standardnim 
igralkam (ob kapetanki Valentini Tuš še: Špe-
li Fras, Larisi Fras, Vivien Meško in Rebeki 
Šnofl), ki kljub majhnemu številu vztrajajo, 
se učijo in se pogumno podajajo tudi v slo-
vensko državno prvenstvo. Brez njih bi tudi 
ženskega futsala in tudi tega turnirja v Voli-
čini ne bilo. 
Poleg tekmovalnega uspeha pa gredo do-
mačemu klubu tudi čestitke za organizaci-
jo turnirja, saj so dobili številne pohvale za 
organizacijo tako s strani domačih kot tudi 
tujih klubov.

NA 3. turnirju v avstrijskem Murau slavila dekleta KMN Slovenske gorice
Minuli vikend (13. 12. 2014) se je odvijal še 3. 
turnir v sklopu 2. JAKO futsal superpokal za 
ženske. Po odličnem 2. mestu na domačem 
turnirju so igralke KMN Slovenskih goric 
v avstrijskem Murau na krilih Mateje Zver 
stopile še stopničko višje in zmagale v kon-
kurenci 12-ih ekip iz Avstrije in Slovenije. V 
izjemno napetem finalnem obračunu med 
Slovenskimi goricami in lanskoletnimi zma-
govalkami tega tekmovanja SKV Altenmarkt 

so z golom praktično v zadnji sekundi tekmo 
z rezulatom 2:1 v svojo korist obrnila naša 
dekleta. Zgodovinska zmaga na turnirju v 
tujini ženske ekipe KMN Slovenske gorice 
je dekletom v pinki dresih prinesla novih 25 
točk in jih popeljala na trenutno 1. mesto v 
skupnem seštevku po treh turnirjih. Do kon-
ca sta še dva turnirja, prvi 17. 1. 2015 v av-
strijskem St. Peter/Ottersbach in finalni 31. 1. 
2015 v Fohnsdorfu. 

Po treh turnirjih na vrhu ženska ekipa KMN Slovenske gorice
Kot že rečeno, dekleta v pinki dresih, ki bra-
nijo barve KMN Slovenske gorice, trenutno 
zasedajo 1. mesto z 52-imi točkami. Sledijo: 
2. FC Kömmel (49 točk), 3. SKV ALtenmarkt 
(44), 4. ŽNK Celje (34), 5. Union Landhaus 

(30), 6. PRO TOM Ilirska Bistrica (15), 7. 
DFC Zeltweg (13), 8. ŽNK Maribor (12), 9. 
Futsal klub Alumnus Zagreb (9), 10. ŠD So-
dražica (7), 10. Murexin Allstars (7), 12. FC 
Vogau (4), 12. SG Spittal/Rothenturn. 

V januarju razpis za  
Športnika leta Slovenskih goric 2014

Iztekajoče se leto je ponovno čas, da izberemo najboljše med najboljšimi športniki. 
Športniki in športnice iz Slovenskih goric (UE Lenart) so tudi v iztekajočem se letu 
zabeležili številne odlične rezultate tako na državnem nivoju kot na mednarodnem. 
Prav tem bomo namenili posebno pozornost v prvih mesecih prihodnjega leta na 
izboru za Športnika leta Slovenskih goric 2014. 
Razpis za športnika leta bo v Ovtarjevih novicah objavljen v januarski izdaji. 

20. 12. 2014 Voličina ponovno v znamenju futsala in nogometa
Jutrišnja sobota bo v Voličini ponovno nogometno obarvana. Že ob 8. uri zjutraj se namreč 
prične nogometni turnir kategorije U-9 v sklopu tekmovanja »Rad igram nogomet.« Poleg do-
mače ekipe KMN Slovenske gorice se bodo na turnirju predstavile še ekipe: AquaSystems Do-
goše, NŠ D. Pekič H Hoče – Slivnica 1, Slivnica – 2 in Šentjanž 2. 
Ob 12.30 – tekma državnega prvenstva v futsalu do 15 let med domačo ekipo, ki je trenutno še 
brez poraza na 1. mestu razpredelnice: KMN Slovenske gorice in NK Laško
Od 15.00 – 21.00 tekme državnega prvenstva v futsalu za ženske
15.00 – ŽNK Cerkvenjak – ŠD Extrem
16.30 – KMN Slovenske gorice – ŠD Extrem
18.00 – ŽNK Cerkvenjak – ŽNK Celje
19.30 – KMN Slovenske gorice – ŽNK Celje. 

NOGOMET 3. SNL - SEVER
Vtisi iz taborov nogometnih klubov po koncu jesenskega dela prvenstva

 V NK Lenart si spomladi nadejajo napada na sredino lestvice 
Za NK Ajdas Lenart je polovica odigranega 
prvenstva v 3. SNL, v kateri nastopajo prvič 
in tudi za enkrat kot edini nogometni klub iz 
območja Slovenskih goric v tem rangu tekmo-
vanja. Glavni cilj pred pričetkom sezone je bil, 
seveda, obstanek v ligi. Po uvodnem dobrem 
začetku, ko so se lenarški nogometaši držali 
nekako v sredini razpredelnice, je proti kon-
cu jesenskega dela prvenstva nekoliko padla 
rezultatska uspešnost. Miha Čuček, kapetan 
lenarškega moštva, s trenutnim  zbirom točk 

(15) in trenutnim 12. mestom ni najbolj zado-
voljen. Nekoliko slabši rezultat v zadnjem delu 
jesenskega dela prvenstva pa pripisuje poškod-
bam in tudi službenim obveznostim nekaterih 
igralcev, ki so tako morali določene tekme iz-
pustiti. Glede stanja na lestvici, ki kaže, da je 
Lenart zgolj 4 točke za 5. mestom, pa Miha Ču-
ček napoveduje napad vsaj na sredino lestvice, 
ki zagotavlja brezskrbni obstanek v ligi in tudi 
dobre temelje za delo v prihodnje. 

1. MNZ Maribor
V NK Jurovski Dol zadovoljni z napredkom pomlajene ekipe
Člansko moštvo NK Jurovski Dol je po lanski, 
ne najbolj uspešni sezoni, katero so končali 
blizu dna lestvice, doživelo pred letošnjo kar 
precej sprememb. Nekateri nosilci igre so mo-
štvo zapustili, tako da so ekipo z novimi mladi-
mi igralci precej pomladili. Povprečna starost 
članske ekipe NK jurovski Dol je namreč zgolj 
21 let. igralcem znanja po besedah predsedni-
ka kluba Roberta Črnčeca ne manjka, pač pa 
jim manjka predvsem izkušenj, ki so v tekmah 
velikokrat odločilnega pomena. To se pozna 

tudi na rezultatu jesenskega dela sezone, v ka-
terem Jurovčani zasedajo 7. mesto s 15 osvoje-
nimi točkami (4 zmage, 3 remiji, 5 porazov). 
Precej bolj pa je predsednik kluba zadovoljen 
z napredkom v igri mladih nogometašev, tako 
da z optimizmom zre v pomladanski del se-
zone, pred katerim bodo klub okrepili še 2-3 
igralci, ki bodo nivo iger še dvignili. Cilj kluba 
je namreč uvrstitev med 3 najboljše v 1. MNZ 
Maribor. 

V veteranski ligi  (5-m goli) na vrhu Mizarstvo Širovnik
Po jesenskem delu veteranske lige na 5-m gole, 
ki se igra na travi, je na vrhu ligaške razpredel-
nice z osmimi zmagami in enim poraz ekipa 
Mizarstva Širovnik iz Selc. Ekipa, sestavljena 
iz nogometnih virtuozov, ki so v preteklosti 
večinoma branili barve klubov KMN Sloven-
ske gorice in KMN Mizarstvo Širovnik, je na 

vrhu lestvice s 24 točkami ob gol razliki 48:16. 
Z 18-timi točkami sta najbližja zasledovalca na 
2. in 3. mestu ekipi Lormanja in Pizzerije pri 
Mici (Janežovci). Sledijo: 4. Ivajnci (16 točk), 
5. Parketarstvo Fekonja – Zavrh (14), 6. Drbe-
tinci (14), 7. Gabernik (12), 8. Žerjavci (10), 9. 
Smolinci (6) in 10. Cerkvenjak (0). 

FUTSAL 1. SFL
Benedikt v tekmi napetih živcev doživel tesen poraz s Sevnico
Za futsal klubi v 1. SFL je polovica rednega 
dela državnega prvenstva v futsalu. Nogome-
taši Benedikta so v zadnjem, 9. krogu na do-
mačem terenu doživeli tesen poraz proti KMN 
Sevnica. Tekma, ki bi jo lahko poimenovali 
tekma napetih živcev in sumljivih sodniških 
odločitev, se je v korist Sevničanov končala z 
rezultatom 3:4. Gostje so bolje pričeli tekmo in 
na odmor odšli z 2 zadetkoma prednosti. Tek-
ma se je razplamtela v sredini 2. polčasa po za-
detku Alena Damiša, ki je znižal izid na 1:2. Le 
minuto kasneje pa je prišlo do najbolj vročih 

trenutkov tekme. Na strani domačih je namreč 
bil izključen Urban Senkovič, kar so gostje iz-
koristili in povišali na 1:3. Le minuto kasneje 
je Bojan Klemenčič znižal iz 6-m na 2:3, a so 
gostje v 34. minuti ponovno ušli na 2  zadetka. 
Novo upanje po točki je 2 minuti pred koncem 
domačim vlil Bojan Klemenčič, ki je znižal na 
3:4, kar je kljub še nekaterim priložnostim na 
tekmi ostal tudi končni rezultat. KMN Bene-
dikt trenutno zaseda z eno zmago in 3 osvoje-
nimi točkami 10. mesto v 1. SFL. 

1. ŽENSKA FUTSAL LIGA
Po prvih dveh kolih na vrhu Slovenske gorice in Celje
S tekmami v Sodražici se je pričelo 2. državno 
prvenstvo deklet v futsalu. Lanske državne pr-
vakinje, igralke ŽNK Celje, so v dveh tekmah 
ugnale ŠD Sodražico (10:0) in ŽNK Cerkve-
njak (6:1). Prav tako dve zmagi so zabeležile 
igralke KMN Slovenske gorice. Nad Sodražico 

9:0, v sosedskem derbiju pa 3:1 proti ekipi Cer-
kvenjaka. Prvenstvo se nadaljuje s tekmami 3. 
in 4. kroga že jutri (20. 12. 2014) v ŠD Voličini 
od 15.ure dalje. Derbi med vodilnima ekipama 
Slovenske gorice in Celje bo ob 19.30. 

ODBOJKA
Po osmih krogih 2. DOL – vzhod Benedičanke na 3. mestu
V 2. DOL – vzhod je za odbojkaricami Bene-
dikta 8. odigranih krogov, v katerih so Bene-
dičanke zabeležile 5 zmag in 3 poraze. Prav v 
zadnjem krogu, ki je bil na sporedu minuli te-
den, so odbojkarice Benedikta klonile v gosteh 
proti ŽOK Mislinja. Slednje so tudi neposre-
dni tekmec edinemu odbojkarskemu klubu iz 
Slovenskih goric v tem rangu tekmovanja za 3. 
mesto na lestvici, ki ga trenutno zaseda OK Be-
nedikt s 14-timi točkami. Na vrhu razpredelni-
ce je OK Swatycomet Zreče s 23 točkami. Na 

2. ŽOK GM mobil Ptuj (22 točk), kot že reče-
no na 3. OK Benedikt (14) in 4. ŽOK Mislinja 
(13). Sledijo: na 5. ŽOK Mislinja (12), 6. Nova 
KBM Branik II (11), 7. Kajuh Šoštanj (10), 8. 
Prevalje (10), 9. Celje (3), ŽOK Sobota (2). 
V naslednjem krogu, ki se bo odvijal v tem vi-
kendu, imajo odbojkarice Benedikta tekmo v 
domači dvorani proti Celju. Glede na trenutno 
stanje moči bi bilo vse drugo kot zmaga doma-
čih veliko presenečenje. Tekma bo v ŠD Bene-
dikt potekala v soboto, 20. 12. 2014, ob 18.uri. 

ŠZ Lenart pripravila številne športne prireditve v počastitev praznika 
občine Lenart
Športna zveza Lenart je pripravila pester pro-
gram ob prazniku občine Lenart. Športna tek-
movanja so se odvijala v malem nogometu, ko-
šarki, odbojki, namiznem tenisu, balinanju in 
badmintonu. Vseh tekmovanj se je skupaj ude-

ležilo preko dvesto tekmovalcev, kar je dokaz, da 
imajo ljudje v občini Lenart šport radi. 
V namiznem tenisu je slavil Jernej Šilak, 2. me-
sto je zasedel Drago Bratkovič, 3, pa Romeo 
Štrakl. V prijateljskem srečanju med kadetinjami 

Najboljše tri uvrščene ekipe turnirja v VoličiniŽenska ekipa KMN Slovenske gorice 2. na 
mednarodnem turnirju v Voličini
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IOK ZOJA Lenart in OK Benedikt so slavile do-
mačinke z rezultatom 2:1. Članska tekma med 
odbojkarji DMK Lenart in OK Sv. Ana se je 
končala z gladko zmago domačinov s 3:0. V 
košarkarski tekmi, za katero so poskrbeli pri 
KK Lenart, med KK Lenart in KK Radenska 

Radenci, so prav tako slavili domačini z rezul-
tatom 73:67. Veliko tekmovalcev je pritegnil 
tudi turnir dvojic v badmintonu, v katerem sta 
slavila Elvis Kurbus in Boštjan Gajsler, 2. me-
sto sta dosegla Rok Berden in Lea Mlinarič, 3.  
pa je pripadlo Lili Matjašič in Nuši Lešnik. Na 
tradicionalnem turnirju v futsalu, na katerem 

je sodelovalo osem ekip, so se zmage veselili 
nogometaši Slikopleskarstva Dajčman iz Lor-
manja, 2. mesto je osvojila ekipa Sv. Trojice, 
3.  pa Lenart. Organizator športnih srečanj, ŠZ 
Lenart, se ob zaključku teh tekmovanj v času 
občinskega praznika Lenarta zahvaljuje vsem 

udeležencem tekmovanj in vsem, ki so poma-
gali pri izpeljavi vseh omenjenih športnih do-
godkov. Želja ŠZ Lenart je, da bi v prihodnje 
praznik občine Lenart postal tudi praznik 
športa v občini. 

Dejan Kramberger

Z odbojkarskega srečanja med DMK Lenart in 
OK Sv. Ana

Utrinek s košarkarske tekme

ŠPORT ZA RAZVEDRILO

»Peter, zakaj si danes tako zamišljen?« 
je šivilja Marica pri malici povprašala rez-
karja Petra. »O čem razmišljaš?«

»Razmišljam o tem, kako bi se zaposlil v 
banki,« je odvrnil Peter.

»Zakaj pa bi se rad zaposlil v banki, saj 
nisi računovodja ali ekonomist?« se je v 
pogovor vključil mizar Tone. »Kdor hoče 
delati v banki, mora znati delati z denar-
jem.«

»Saj se v banki ne bi rad zaposlil zato, da 
bi delal,« je odvrnil Peter. »Tega tudi nikoli 
nisem rekel.«

»Ja, kaj pa bi počel v banki, če ne bi de-
lal?« je presenečeno povprašal Tone.

»No, kako naj rečem, denar bi služil,« je 
pojasnil Peter.

»Peter, tega pa tudi jaz ne razumem,« je 
povzdignila glas Marica. »V banki ne bi 
delal, bi pa služil denar. Kako pa bi prišel 
do njega.«

»Ali nista slišala, da so nekatere ban-
ke svojim uslužbencem obljubile 50.000 
evrov nagrade za razkritje vsake velike 
bančne goljufije?!« je vzkliknil Peter. »Ali 
vesta, kako velik denar je to? Čez noč bi 
lahko obogatel.«

»Petdeset tisoč evrov je zares velik de-
nar,« je pritrdila Marica. »No, sicer pa tudi 
bančne goljufije pri nas v preteklosti niso 
bile majhne.«

»Hm, hm, ideja o 50-ih tisočakih za pri-
javo kraje velikih razsežnosti ni slaba re-
šitev,« je dejal Tone. »Morda bi jo morali 
razširiti na zaposlene v vseh podjetjih in 
zavodih ter državnih organih. Vsakemu, 
ki bi razkril veliko lumparijo in krajo v 
svojem okolju, bi morali za nagrado dati 
50.000 evrov.«

»Tone, kaj si nor!« je vzkliknil Peter. 
»Potem bi v Sloveniji pozaprli ogromno 
pomembnežev v politiki, gospodarstvu, 
zdravstvu in še celo v cerkvenih krogih. 
Kdo bi nam pa potem naprej vladal?«

»Zopet bi nam vladali in kradli tujci,« je 
odločno dejala Marica. »Tega pa ne sme-
mo dopustiti, saj smo v zadnjem stoletju 
kot narod tako napredovali, da lahko da-
nes s ponosom rečemo, da nam kradejo 
v glavnem samo še naši, domači ljudje. 
Sedaj smo končno primerljivi z razvitimi 
evropskimi narodi, ki so imeli v zgodovini 
to srečo, da so jih od nekdaj maltretirali, 
jim vladali in jim kradli njihovi kralji, gro-
fi, veleposestniki, velekapitalisti in drugi 
gospodi.«

»Tako je. Končno smo tudi mi suveren 
evropski narod in bomo takšni tudi osta-
li, saj so nam naši domači gospodje toliko 
pobrali in pokradli, da nam tujci nimajo 
več kaj vzeti!« je vzkliknil Peter.

Nagrada
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu S 30 - frekvenca 
375,25 MHz, v programski 
shemi SIOL TV na kanalu 
143, T2 TV na programu 

24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino 
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

Mlad podjetnik
»Kaj počneš?« je mladenič vprašal svo-
jega prijatelja.
»Podjetnik sem postal.«
»Kako ti gre. Ti je v teh kriznih časih 
uspelo že kaj prodati?«
»Seveda. Prodal sem svoj motor, zlato 
verižico od birme in zaročni prstan.«

Boljši način
»Obtoženi, ali ste tako vlomili v trgovino, 
kakor je opisal tožilec,« je sodnik vprašal 
obtoženega.
»Žal ne. Če bi uporabil njegov način, me 
ne bi dobili. Človek se uči, dokler živi.«

Dober hotel
»Na Dunaju imajo hotel, v kateri lahko 
ješ, piješ, spiš in seksaš zastonj,« je 
možakar dejal sosedu.
»To ne more biti res.«
»Pa je.«
»Kje si to izvedel?«
»Žena mi je povedala. Sama je v njem 
preživela teden dni, pa ji ni bilo treba nič 
plačati.

Plašč
»Saj mi zato, ker sem ženska, ni treba 
pomagati pri oblačenju plašča,« je dama 
dejala svojemu spremljevalcu.
»Saj vam ne pomagam, ker ste vi ženska, 
temveč zato, ker sem jaz olikan kavalir,« 
je odvrnil spremljevalec.

Med jetniki
»Počistite malo jetniško celico. Danes 
pride sem minister za pravosodje,« je 
paznik dejal jetnikom.
»Končno so razkrinkali tudi tega falota,« 
je veselo vzkliknil eden od jetnikov.

Zlata verižica
»Ali si videl, kakšno krasno zlato verižico 
je imel policaj, ki naju je zasliševal?« je 
nepridiprav povprašal svojega pajdaša.
»Ne. Takoj mi jo pokaži!«

Reklamacija
»Danes zjutraj sem pri vas opravil nakup. 
Sedaj pa sem ugotovil, da ste se zmotili 
za 500 evrov.«

»Oprostite, žal vam ne morem nič več po-
magati. To bi morali ugotoviti in povedati 
takoj.«
»Dobro, če ne gre drugače. Potem bom 
500 evrov pač zadržal zase.«

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

Na sodišču
»Zakaj kradete vedno v isti trgovini?« je 
sodnik vprašal obtoženca.
»Ker se najbolj splača. V tej trgovini so 
cene vseh izdelkov dvakrat višje kot v 
vseh drugih.«

Goske
»Strašno visoko vročino imam,« je goska 
rekla drugi.
»Kako veš? Ali si si izmerila tempera-
turo?«
»Ni bilo potrebno. Že dva dni nesem 
kuhana jajca.«

Detektiv
»Po vašem naročilu že ves mesec sledim 
vašemu možu. V tem času je bil desetkrat 
v baru.«
»Neverjetno. In kaj je tam počel?«
»Oprezal je za vami in za vašim sprem-
ljevalcem.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Vesel božič in  
srečno 2015!

ALS AVTO - oglas 124x84.indd   1 12. 12. 14   15:52

Planinsko društvo Lenart je bilo ustano-
vljeno 26. 12. 1974 v Lenartu. Deluje 
neprekinjeno že 40 let na področju Slo-

venskih goric in širše po Sloveniji. V tem času 
ima 300 članov, ki se v glavnem udeležujejo 
planinskih pohodov, izobraževanj, druženj, 
prijateljevanj in medgeneracijskih srečanj.

Slavnostno bodo obeležili ta visoki jubilej 
1. maja prihodnje leto v ŠRC Polena pri Le-
nartu.

F. M.

40 let Planinskega 
društva Lenart



ŠT. 11 | 19. DECEMBER 201424 | 

 NE NAZADNJEOVTARJEVE NOVICE

Božično-novoletni sejem v Lenartu je lepa 
priložnost za druženje in nakup daril lokalnih 
ponudnikov. Kot je že tradicija nekaj zadnjih 
let, sejem poteka ob petkih in sobotah v ve-

černih urah, ko je središče 
Lenarta praznično razsve-
tljeno. Obiskovalcem je na 
Trgu osvoboditve na voljo 
bogata sejemska ponudba. 
Paleta dobrot in izdelkov 
je praznično obarvana: ku-
linarične dobrote, izdelki 

domače obrti, ročna dela, voščilnice, darila, 
medeni izdelki in še marsikaj … z vonjem 
po cimetu in kuhanem vinu. Ne pozabimo 
pa tudi na pester spremljevalni program. Se-

jem je popestren s številnimi 
nastopi tako za najmlajše kot 
mlade po srcu. 

 Ne zamudite, sejem bo 
potekal še danes, v petek, 19. 
decembra, in v soboto, 20. 
decembra 2014, med 16. in 
20. uro. Vabljeni! 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V času božično-novoletnega sejma so 
v razstavišču Centra Slovenskih goric 
na ogled kostumi iz gledališke predstave 

Agatine skrivnosti. Prijazno vabljeni, da si 
podrobno ogledate mojstrovine, ki so jih 
ustvarile skrbne šivilje iz našega lokalnega 
okolja in kostumografinja Nina Šulin.

V ponedeljek, 8. decembra 2014, je v mali 
dvorani Centra Slovenskih goric potekala 

12. redna seja razvojne-
ga sveta (upravnega od-
bora) Društva za razvoj 
podeželja »LAS Ovtar 
Slovenskih goric«.

Na seji so člani organa 
pregledali uresničevanje 
in izvajanje ukrepa LE-
ADER v letu 2014 (vse-
binska in finančna anali-
za) in se osredotočili na 
predloga programa dela 

in finančnega načrta društva za leto 2015 ter 
spremembe statuta društva.

Predlog in potrditev 
nove sestave organov dru-
štva je del dnevnega reda 
občnega zbora društva 
(17. 12. 2014) in bo pred-
stavljen v naslednji številki 
Ovtarjevih novic. Vseka-
kor pa je dokončna odloči-
tev, da se s predsedniškega 
mesta društva poslavlja 
prva predsednica LAS, go-
spa Vida Šavli.

R. V.

Razstava kostumov

12. redna seja razvojnega sveta LAS

Bogata ponudba na božično-novoletnem sejemu

Želimo Vam, 
da bi hiša trdno stala, 
da bi trta vino dala, 
da bi črede se množile, 
jablane težko nosile, 
da bi stare pesmi peli, 
bili bi zdravi in veseli.
A za vedno velja, da bogat je tisti, 
ki je v srcu in duši zadovoljen. 
Vse novo leto Vam želimo takšnega bogastva.

LAS Ovtar Slovenskih goric, Razvojna agencija Slovenske 
gorice in uredništvo Ovtarjevih novic

foto: Tomaž Ornik

Kapucinka (Tropaeolum)
Rdeči cvet Peruja ime- nujejo kapucinko v njeni 

rodni domovini Peruju, kjer raste kot trajnica. V naših 
razmerah je enoletnica z okroglimi, sveže zelenimi 
listi, na katerih so vidne bele žilice, cvetovi so rdeči, 
oranžni ali rumeni z večjo ostrogo. Cveti od poletja in 
še oktobra, letos je tudi no- vembra. Ustreza ji sončna 
lega in skromna prst. Po obliki je lahko vzpenjavka 
ali tudi plezalka, zato jo lah- ko sadimo na robove gre-
dic, ob ograje in v balkon- ska korita. Razmnožujemo 
jo s semeni, ki jih na prosto posejemo po ledenih mo-
žeh. V vrtu odvrača listne in krvave uši (sadimo jo tudi ob drevesa), gosenice, polže, mravlje, 
miši. Je dobra soseda paradižniku, krompirju, fižolu, vrtnicam.

Kapucinko uporabljamo tudi v kulinariki. Mladi cvetovi in listi so rahlo pekoči, spominja-
jo na krešo, redkvico in rukolo. Vsebuje vitamin C. Dodajamo jo k solatam, skuti, h krompir-
jevi juhi. Krompirjevo solato s kapucinko pripravimo: 1 kg krompirja skuhamo, ohlajenega 
narežemo na kocke, dodamo eno nasekljano belo čebulo, dve pesti narezanih listov in cvetov 
kapucinke, žličko sesekljanega petršilja, pet žlic majoneze, pet žlic kisle smetane, žlico ja-
bolčnega kisa, sol, poper. Vse sestavine premešamo in po vrhu potrosimo 10 dag naribane 
gorgonzole. Ponudimo k mesu ali kot samostojno jed.

Če imate težave z izpadanjem las, si pripravite sledečo vodico: dve pesti svežih listov in 
cvetov kapucinke, deset listov koprive in tri lističe pušpana damo v 1 liter 90 % alkohola. 
Namakamo dva tedna, precedimo in s tem masiramo lasišče. 

Kapucinko uporabljamo tudi v zdravilne namene, je eden močnejših antibiotikov. Upora-
bljamo vedno svežo rastlino, saj s sušenjem izgubi večino zdravilnih učinkovin. Krepi imun-
ski sistem, povečuje odpornost na bakterije, zdravi prehlade, okužbe sečnih poti, pospešuje 
prebavo, čisti kri (še posebej pri starejših), pospešuje celjenje okuženih ran, blaži težave di-
hal, ureja menstruacijo (sedežna kopel), veča spolno moč. V času prehladov uživamo dva-
krat dnevno po štiri sveže liste s kruhom. Poparek iz kapucinke pripravimo: na 1 liter vode 
dodamo slabo pest cvetov, listov in plodov. Pijemo dva do trikrat dnevno. Pri bronhitisu 
in astmi si pripravimo sveži sok. Tri žlice ga damo v skodelico mleka in pijemo čez dan po 
požirkih. Kis, obogaten s kapucinko: v 7 dcl mlačnega kisa damo dve pesti cvetov kapucinke 
in pustimo stati na toplem (v kuhinji) dva tedna, večkrat pretresemo. Precedimo in hranimo 
na temnem. Nosečnice in doječe matere uporabljajte kapucinko previdno, prav tako ob uži-
vanju pripravkov iz kapucinke ne pijte alkohola.

Marija Čuček, foto Milko Čuček

Sladke prosene kroglice
Mladi zeliščarji iz Voličine vam za bližajoče praznike pošiljamo preizkušen recept za sladke 

prosene kroglice.
Sestavine: 1 skodelica prosene kaše, 2 skodelici mleka, 3 skodelice vode, 80 g rozin, 8 datljev 

brez koščic, 100 g mletih mandljev ali lešnikov, 2 žlici medu, 2,5 žlice kakava v prahu, 80 g 
kokosove moke.

Priprava: proseno kašo pod tekočo vodo speremo in odcedimo. Mleko in vodo zavremo ter 
dodamo kašo. Pustimo, da na zmernem ognju vre približno pol ure. Kuhano proseno kašo 
odstavimo in pustimo, da se ohladi. Ko je ohlajena, jo damo v kuhinjski mešalnik, dodamo 
med, rozine in datlje. Vse skupaj dobro zmeljemo. Zmes pretresemo v skledo ter dodamo 
mlete mandlje in kakav v prahu. Z rokami vse skupaj dobro pregnetemo. Če je zmes preveč 
lepljiva, dodamo še malo mletih mandljev. Poskusimo in po potrebi dodatno osladimo. Na 
plitek krožnik stresemo kokosovo moko. Iz zmesi z rokami oblikujemo kroglice, ki jih nato 
povaljamo v kokosovi moki. Kroglice polagamo na pladenj. Pred uporabo jih dobro ohladimo 
v hladilniku.

Tudi čajna mešanica, ki smo si jo pripravili pri zeliščarskem krožku, lahko polepša vaša 
praznična druženja. Čajna mešanica vsebuje sledeče rastline: meliso (70 %), vrtnico, citronko, 
ognjič, plavico in materino dušico pa v enakih delih. Navodilo za pripravo poparka: za skode-
lico vode potrebujemo ščepec zeliščne mešanice, ki ga poparimo z vrelo vodo, odstavimo in 
pustimo stati pokritega 10 minut. 
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