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Čeprav je že skoraj konec januarja, od-
govorni v občinah še vedno ne vedo, s koli-
kšnimi sredstvi bodo občine v Sloveniji v le-
tošnjem letu razpolagale. Vlada se namreč z 
vodstvi občin še vedno pogaja o tem, kako bi 
pri lokalni samoupravi privarčevali okoli sto 
milijonov evrov.

V zakonu o financiranju občin je zapi-
sana formula, po kateri izračunajo pov-
prečnino oziroma glavarino, ki jo je država 
občinam, ki z delom dohodnine od svojih 
občanov ne zberejo dovolj sredstev, dolžna 
zagotoviti do povprečne porabe. Občine 
namreč potrebujejo sredstva za izvajanje 
nalog za potrebe občank in občanov, ki 
jim jih nalagajo zakoni. Tako morajo, de-
nimo, občine financirati otroško varstvo 
in osnovnošolsko izobraževanje otrok, za 
svoje brezposelne občane morajo plačevati 
osnovno zdravstveno zavarovanje, svojim 
ostarelim občanom v domovih za ostarele 
morajo po potrebi doplačevati oskrbnino, 
zagotavljati morajo sredstva za pomoč na 
domu ter za številne druge socialne storitve 
in podobno. Skratka, občine morajo po črki 
različnih zakonov financirati celo vrsto na-
log in storitev za občane, saj na drugi stra-
ni te storitve predstavljajo pravice občank 
in občanov. Predstavljajmo si, da določena 
občina ne bi imela dovolj sredstev, da bi 
nezaposlenemu občanu plačala obvezno 
zdravstveno zavarovanje, čeprav to od nje 
terja zakon. Prizadeti občan bi bil upravi-
čeno ogorčen in bi verjetno pravico poiskal 
na sodišču. Občine torej nujno potrebujejo 
sredstva, da svojim občanom zagotovijo ti-
sto, kar jim pripada po zakonu.

Zgodba o varčevanju države pri lokalni sa-
moupravi ima, kot pravi župan občine Sveta 
Trojica in podpredsednik sekcije ostalih 
(manjših) občin pri Skupnosti občin Slove-
nije Darko Fras, že dolgo brado.

Glede na ustavno zagotovljeno avtonomijo 
občin se mora vlada o znižanju povprečnine 
oziroma glavarine pogajati z obema reprezen-
tativnima združenjima občin – s Skupnostjo 
občin Slovenije in z Združenjem občin Slo-
venije. V letih 2011 in 2012 je vlada občinam 
kar brez pogajanj enostransko znižala glava-
rino. Hkrati pa je obljubila, da bo zmanjšala 
zakonske obveznosti občin, česar ni storila. 
Konec leta 2012 pa so se vlada in občine po 
dolgotrajnih pogajanjih pisno dogovorile, da 
bo povprečnina v letih 2013 in 2014 znašala 
536 evrov, oziroma 1,25 odstotka manj kot 
leta 2012. Ob tem se je vlada pisno zaveza-
la, da bo spremenila zakonodajo (sprejeti je 
nameravala zakon o uravnoteženju financ 
občin) in za deset odstotkov zmanjšala obve-
znosti, ki so jih občine dolžne financirati po 
zakonih. Vendar država oziroma vlada, ki jo 
predstavlja, zopet ni držala obljube. Zato se je 
razkorak med prejetimi in porabljenimi sred-
stvi zlasti v manjših občinah še povečal.

Zakaj vlada ni zmanjšala obveznosti, ki jih 
imajo občine? Zato, ker za to ni imela oziro-
ma zbrala dovolj politične volje in moči. Če 
bi za deset odstotkov zmanjšala obveznosti 
občin, bi morala spremeniti standarde in nor-
mative v osnovnih šolah in vrtcih (več otrok v 
oddelkih, manj kadrov v vrtcih in šolah itd.), 
zmanjšati pravice na socialnem področju in 
podobno. Temu pa so se prizadeti in njihovi 
sindikati uprli. Tako je vse ostalo po starem, 
samo občine so morale oklestiti sredstva za 
razvoj. Naložbe za investicije in razvoj ob-
čin pa so po drugi strani pomembne tako za 
uravnotežen razvoj Slovenije kot za zagon go-
spodarstva in njegovo hitrejšo rast, brez česar 
si izhoda iz krize ni mogoče predstavljati.

V letošnjem letu se je zgodba ponovila, 
vendar pa, kot pravi Fras, občine ne bodo 
šle še tretjič na led. Po formuli iz zakona o 
financiranju občin bi morala glavarina letos 
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Občine niso pripravljene še tretjič iti na led znašati že okoli 640 evrov, medtem ko jo je 
vlada predlagala v višini 494 evrov. Občine 
na to nikakor ne pristajajo. Pripravljene so 

pristati na glavarino 536 evrov. Kakor hitro 
pa bo država spremenila zakone in občinam 
zmanjšala obveznosti, pa bodo občine prista-
le tudi na nižjo glavarino. Dejansko so se v 
zadnjem času obveznosti občin celo poveča-
le (vrtci morajo po novem imeti pomočnika 
ravnatelja; občine morajo plačevati obvezno 
zdravstveno zavarovanje ne samo za brezpo-
selne občane, temveč tudi za njihove družin-
ske člane itd.).

Vlada prav tako želi, da bi se občine za 
letošnje leto odpovedale sredstvom za sofi-
nanciranje investicij po 21. členu zakona o fi-
nanciranju občin, kar bi še posebej prizadelo 
manjše podeželske občine, saj bi še dodatno 
zaostale v razvoju za urbanimi okolji. Seveda 
tudi na to občine ne pristajajo. 

Nekateri iz vladnih krogov županom očita-
jo, da se obnašajo kot sindikalisti. Fras takšna 
namigovanja ogorčeno in odločno zavrača, 
saj se župani ne borijo za svoje plače in plače 

občinskih uradnikov, temveč za spoštovanje 
pravic in interesov občanov, ki jim pripada-
jo po zakonih. Borijo se tudi za to, da bodo 
občine ohranile vsaj minimalna sredstva za 
razvoj, saj s tem podpirajo tudi zagon in ra-
zvoj gospodarstva in bolj uravnotežen razvoj 
celotne Slovenije tudi izven urbanih centrov.

Vlada v skrajnem primeru lahko ukrepa 
enostransko, vendar bodo občine v tem pri-
meru terjale ustavno presojo njenih odloči-
tev. Možno pa je tudi, da bi se v tem primeru 
občine dogovorile in določenih finančnih 
obveznosti do države ne bi več izpolnjevale.

Kakorkoli že, občine se tokrat očitno ne 
bodo pustile prepeljati žejne čez vodo. Kako 
se bodo pogajanja med reprezentativnima 
združenjima občin in vlado končala, ob skle-
pu naše redakcije še ni znano. Jasno pa je, da 
občine na čedalje nižjo realno glavarino ne 
morejo več pristajati, saj to ogroža pravice in 
interese občank in občanov. In ravno za nji-
hove pravice se borijo občine.

T. K.

Predstavniki vlade in združenj občin tudi 
po usklajevanjih prejšnji petek še niso do-
segli dogovora o višini finančnih sredstev 
za občine, so pa zbližali stališča. Denarja bo 
manj, manj pa naj bi bilo tudi obveznosti 
občin. 

Do morebitnega dogovora naj bi se v torek 
opredelila predsedstva združenj občin, pri-
družil naj bi se jim tudi premier Miro Cerar. 
Kot je po sestanku prejšnji petek pojasnil 
finančni minister Dušan Mramor, so bili po-
govori zelo konstruktivni in sta strani zelo 
zbližali stališča. Razhajali so se še pri višini 
povprečnine in pri investicijskih sredstvih, 
a naj bi po Mramorjevih besedah zagotovo 
poskušali doseči dogovor. Ker pogajalska 
skupina predstavnikov občin pred tednom 
dni ni imela mandata, da bi pogajanja za-

ključila, naj bi se vodstva združenj občin o 
tem pogovarjala v torek. 

Zadnji predlog, za katerega so občine 
imele  mandat, je povprečnina v višini 525 
evrov, vlada pa je ponujala manj. Pričako-
van je bil kompromis pri višini 515 evrov, saj 
predstavniki občin naj ne bi pristali na nižji 
znesek. Še vedno pa je bilo odprto vprašanje 
sofinanciranja naložb.

V usklajevanjih z ministrstvi je medtem 
nastal predlog zakona o interventnih ukre-
pih za uravnoteženje javnih financ občin, ki 
naj bi le-tem prinesel prihranke na različnih 
področjih, vlada pa naj bi ga sprejela včeraj. 
Podrobnosti nismo mogli objaviti, ker so 
bile Ovtarjeve novice v tem času že na poti 
k bralcem.

E. P.
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Cena vrednotnice, ki jo lahko vsakdo kupi 
po spletu ali na upravni enoti, je 9 evrov (7 
evrov je namenjenih za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje izvajalca, 2 evra za zdra-
vstveno zavarovanje). Izvajalec dodatnega 
dopolnilnega dela bo na osnovi ene vredno-
tnice pridobil en dan pokojninske dobe.

Izvajalec z dodatnim dopolnilnim delom 
na leto ne bo smel zaslužiti več kot 5.948,64 

evrov. V enem polletju ne bo smel zaslužiti 
več kot 2.974,32 evrov.

Nadzor nad dodatnim dopolnim delom 
opravlja Finančna uprava Republike Slove-
nije (FURS). Po novem zakonu znaša kazen 
za šušmarjenje od 1.000 do 7.000 evrov. Za 
oglaševanje in ponujanje dela na črno pa 
znaša kazen od 500 do 2.500 evrov.

T. K.

Idejna zasnova lokalnega odbora Inicia-
tive za demokratični socializem (IDS) v 
Jurovskem Dolu se je porodila takrat čla-

noma lokalnega Maribor, Alojzu Andrejču in 
Urošu Urbaniču, ki sta tudi med ustanovnimi 

člani stranke IDS, ki je sestavni del koalicije 
Združene levice.

Pred ustanovitvijo lokalnega odbora IDS v 
Jurovskem Dolu so se somišljeniki srečali na 
dveh pripravljalnih sestankih. Vsi prisotni so 

gajo v boj za pridobivanje pomoči. Celotna 
skupnost plača zapitek za izkrivljanje sistema, 
za pridobivanje pomoči. 

Še večji strošek je nepreglednost sistema, 
ki je posledica izkrivljanja trga z namenom 
doseganja želenih rezultatov. Načelno velja – 
če želi družba iz kakršnega koli razloga do-
ločeni družbeni skupini pomagati, naj ji da 
denar. Sistematično izkrivljati sistem, da se 
neki družbeni skupini pomaga, je bistveno 
dražje. Če se odločitve (o posameznih gra-
dnjah, izboru projektantov …) sprejemajo 
nepregledno, si kot družba ne uspemo za-
stavljati pravih vprašanj. Vse rešitve, ki smo 
jih v osrednjih Slovenskih goricah izbrali 
za reševanje problema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, so tipičen primer delovanja 
takšnega sistema. Ne vemo, kdo je sprejel 
odločitev za gradnjo takšnega sistema kanali-
zacijskih omrežij in čistilnih naprav. Verjetno 
pa niti tisti, ki so sodelovali v procesu odloča-
nja, ne čutijo, da bi bili sami osebno kakorko-
li odgovorni za sprejeto odločitev. Pregleden 
sistem odločanja omogoča tehtanje idej. Do-
govarjanje je naporno in dolgotrajno, zato je 
vabljiva ideja lika razsvetljenega vladarja, ki 
se lahko hitro odloča o zapletenih dilemah. A 
sam koncept demokracije temelji na izkušnji, 
da lahkotnost odločanja hitro pripelje tudi do 
katastrofalno napačnih odločitev. Velikopo-
tezni projekti neuporabnih poslovno-obrtnih 
con in neprijaznih stanovanjskih sosesk po 

naših občinah so in bodo žal nazoren primer 
teh trditev. 

Naslednji strošek nepreglednega sistema 
je ustvarjalnost. Zaprto okolje, obvladovano 
s strani neformalnih omrežij, je najbolj obre-
menjujoče prav za najbolj nadarjene arhitekte 
in projektante. V čisti tekmi, z jasnimi pravili, 
je lažje odstopati od povprečja, eksperimen-
tirati in preizkušati. Zaprta skupnost, v kateri 
se vsak boji, da ne bi prekršil katere od nefor-
malnih pravil igre, najprej izloči izstopajoče. 

Družba, ki ne uspe doseči blaginje, ni ve-
rodostojna, in lojalnost neformalnim mre-
žam odnosov se v krizi poveča. V sistemu, ki 
temelji na trdno povezanih klikah, je veliko 
tveganje ostati zunaj. Za posameznika je to 
lahko eksistencialnega pomena in je bistve-
no pomembnejša kot pa kvaliteta arhitek-
turno-inženirske produkcije v skupnosti. Pri 
takšnem razvoju je neminovno pričakovati 
padec kvalitete.

Problem nepreglednega javnega naročanja 
je torej kompleksen in rešitve niso enostav-
ne. Na začetku se moramo zavedati množice 
stroškov, ki jih prinaša zapiranje trga idej. 
Inženir ali arhitekt, ki “se znajde” in pride 
do javnega naročila mimo odprtega postop-
ka, povzroči stroki praviloma bistveno večjo 
škodo, kot je njegov profit. Več o tej tematiki 
pa na naši spletni strani: www.zavsenas.si. 

Drago Weinhandl, Društvo Mi za vse nas
Vir: http://trajekt.org/2013/10/18/5/ Jernej Prijon

V luči preteklih zgrešenih javnih inve-
sticij in v uvid načrtom investicij, ki 
nas v prihodnje čakajo v Slovenskih 

goricah, je cilj članka opozoriti, da zaprt trg 
arhitekturno-inženirskih idej pri javnih inve-
sticijah povzroča velike finančne in družbene 
stroške. 

Šokantno je, da se v Sloveniji ob uresničitvi 
javnih investicij (javne, poslovne in večsta-
novanjske stavbe, ceste ...) za manj kot 5 % 
pridobljenih gradbenih dovoljenj organizira 
iskanje najboljše arhitekturno-inženirske re-
šitve s pomočjo javnega natečaja. 

Če smo se 1990 odločili za tržno ekono-
mijo, je problem, da ugotovimo, da živimo 
v ekonomiji, kjer je 95 % javnih investicij 
vodenih izven odprtega trga. Torej nimamo 
prostega trga idej, temveč predmoderno sta-
nje družbe, kjer se akterji za posel potegujejo 
v neformalnih sistemih odnosov. Tak sis-
tem daje vtis nepravičnosti, če jemljemo naš 
družbeno-ekonomski sistem resno. 

Zaradi odsotnosti trga nastajajo različni 
stroški. Omejevanje konkurence predstavlja 
pomoč določenim subjektom, ti pa energijo, 
ki bi jo vlagali v izboljševanje produktov, vla-
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Poslanci v državnem zboru so s spreje-
mom sprememb zakona o interventnih 
ukrepih na področju trga dela in star-

ševskega varstva podaljšali možnost uvelja-
vljanja začasne spodbude za zaposlovanje 
mlajših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki bo 
za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, 
mlajšo od 30 let, ki je vsaj tri mesece pred 
zaposlitvijo na zavodu za zaposlovanje pri-

javljena v evidenci brezposelnih oseb, bo za 
dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov 
(torej prispevkov delodajalca za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zava-
rovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in 
zavarovanje za primer brezposelnosti).

Ukrep bo prispeval k hitrejšemu zaposlova-
nju mladih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti je pripravilo predlog 
politike štipendiranja od leta 2015 do 2019, 
po katerem bo država vsako leto v tem ob-
dobju za štipendije za deficitarne poklice na 
področju srednjega in strokovnega izobraže-
vanja zagotovila letno 1,2 milijona evrov.

Razpis za dodelitev okoli tisoč štipendij za 
deficitarne poklice bo vsako leto do konca ja-
nuarja objavil Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendiranje. Štipendija 
za deficitarne poklice bo v skladu z zakonom 
o štipendiranju znašala okoli sto evrov. Do-
delili jo bodo lahko hkrati z vsemi štipendi-
jami, razen s kadrovsko. Skratka, kdor je za-
interesiran za štipendijo za deficitarni poklic, 
bo moral konec januarja spremljati razpise 
omenjenega sklada.

Kateri pa so deficitarni poklici? Na po-

dročju srednjega poklicnega izobraževanja 
so med deficitarnimi poklici zlatar, grafični 
operater, računalnikar, mehatronik opera-
ter, oblikovalec kovin - orodjar, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin 
- orodjar, elektrikar, avtokaroserist in avto-
serviser. Deficitarni poklici so tudi slaščičar, 
mizar, mesar, pek, klepar - krovec, izdelova-
lec suhomontažne gradnje, slikopleskar - čr-
koslikar, pečar, gozdar in dimnikar in poklici 
za gastronomske in hotelske storitve.

Na področju srednjega strokovnega izo-
braževanje so deficitarni poklici strojni teh-
nik, elektrotehnik, grafični tehnik, tehnik 
računalništva, tehnik mehatronike, kemijski 
tehnik, lesarski tehnik, tehnik steklarstva, 
gradbeni tehnik, kmetijsko-podjetniški teh-
nik, gozdarski tehnik in naravovarstveni teh-
nik.

Poslanci v državnem zboru so sprejeli spre-
membe zakonodaje, ki ureja študentsko delo. 
Po novem je študentsko delo urejeno po na-
čelu, da vsako delo šteje. Nova ureditev je štu-
dentom prinesla večjo socialno in ekonom-
sko varnost, hkrati pa je študentsko delo vsaj 
približno tako obremenjeno kot druga dela. 
Tako študentsko delo ne bo več predstavljalo 
nelojalne konkurence drugim oblikam dela.

Po vzoru minimalne plače je po novem 
minimalna urna postavka za študentsko delo 
4,5 evra bruto (3,8 evra neto). Po novem je 
začasno in občasno delo dijakov in študentov 
vključeno v pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje (pokojninska doba) in zdravstveno 
zavarovanje. Od zneska na napotnici se bodo 
plačevali prispevki za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje dijaka oziroma študenta v 
višini 15,5 odstotka. Na znesek na napotnici 
bodo delodajalci plačali prispevek za pokoj-

ninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 
odstotka, prispevek za zdravstveno zavarova-
nje 6,36 odstotka, prispevek za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni v višini 0,53 odstot-
ka, koncesijsko dajatev v višini 16,00 odstot-
ka (po 1. 1. 2016 - 9,59 odstotka) in dodatno 
koncesijsko dajatev v višini 2,00 odstotka. 
Višina koncesijske dajatve se je znižala s 23 
odstotkov na 16,00 odstotkov v letu 2015 in 
na 9,59 odstotka v letu 2016. Sredstva iz kon-
cesijske dajatve bodo tudi v prihodnje name-
njena za štipendije (8,41 odstotka., od 1. 1. 
2016 pa 2,0 odstotka.), delovanje Študentske 
organizacije Slovenije (3,795 odstotka.) in 
stroške organizacij za posredovanje (3,795 
odstotka).

Kljub vsemu temu je začasno in občasno 
delo dijakov in študentov ena najcenejših 
oblik dela na trgu.

T. K

Ustavno sodišče je v postopku za oceno 
ustavnosti razveljavilo določila zako-
na o prekrških, ki so se nanašala na 

uklonilni zapor in njegovo izvrševanje. Po 
odločitvi ustavnega sodišča so nemudoma iz 
zapora izpustili vse osebe, ki so bile v uklonil-
nem zaporu, hkrati pa so ustavili vse postop-
ke odločanja o uklonilnem zaporu, ki še niso 
bili končani.

Zahtevo za presojo ustavnosti členov zako-
na v zvezi z uklonilnim zaporom je zahtevala 
varuhinja človekovih pravic. Ustavno sodišče 
je v postopku ugotovilo, da so v neskladju z 
ustavo posamezni pogoji in ureditev postop-
ka, ki so predpisani za izrekanje uklonilnega 
zapora, ker ne dajejo v zadostni meri jamstev, 
ki jih zagotavlja ustava. Ker ugotovljene pro-
tiustavnosti, zlasti pa način ureditve ukrepa, 

ne omogočajo, da bi ustavno sodišče razvelja-
vilo le posamezne določbe, je ureditev uklo-
nilnega zapora razveljavilo v celoti. 

V uklonilni zapor so doslej pošiljali zlasti 
osebe, ki po pravnomočni odločbi o prekršku 
niso plačale globe. Po prestanem uklonil-
nem zaporu jim globe niso odpisali, temveč 
so morale omenjene osebe v uklonilni zapor 
še enkrat, če globe še vedno niso plačale. V 
zvezi s tem se je na varuhinjo človekovih pra-
vic obrnilo več prizadetih oseb. Opozarjali 
so, da jim je bil uklonilni zapor določen, če-
prav nimajo možnosti za plačilo globe, drugi 
pa so izrazili svojo nemoč, da bi se izognili 
prestajanju uklonilnega zapora, določenega v 
postopku izvrševanja pravnomočnih odločb, 
izdanih v postopku o prekršku.

T. K. 

S 1. 1. 2015 so se začele uporabljati določ-
be novega Zakona o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, 

št. 32/14) in Pravilnika o osebnem dopol-
nilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14) glede 
osebnega dopolnilnega dela.

 Na podlagi zakona se za osebno dopolnil-
no delo šteje, kadar posameznik sam opravlja 
dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna 
dela ali druga manjša dela in se ne opravljajo 
za pravno osebo, samozaposleno osebo ali tuj 
pravni subjekt. Takšna dela natančneje dolo-
ča pravilnik v prilogi pod točko A in so:

 - občasna pomoč v gospodinjstvu, po-
moč pri čiščenju stanovanja ali stano-
vanjske stavbe, vzdrževanje pripada-
jočih zunanjih površin,

 - občasna pomoč pri kmetijskih delih,
 - občasno varstvo otrok, pomoč starej-

šim, bolnim ali invalidom na domu, 
spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,

 - občasne inštrukcije kot pomoč pri iz-
polnjevanju šolskih ali študijskih ob-
veznosti,

 - občasno prevajanje ali lektoriranje,
 - občasno izvajanje umetniških oz. dru-

gih kulturnih vsebin ob zasebnih do-
godkih,

 - občasna pomoč pri oskrbi hišnih živa-
li na domu lastnika živali.

Na podlagi zakona se za osebno dopolnil-
no delo šteje tudi, kadar posameznik sam iz-
deluje izdelke domače in umetnostne obrti, 
druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pre-
težno ročno ali po pretežno tradicionalnih 
postopkih in jih prodaja ali kadar nabira in 
prodaja gozdne sadeže in zelišča. 

Takšna dela natančneje določa pravilnik v 
prilogi pod točko B in so:

 - izdelovanje in prodaja izdelkov do-
mače in umetnostne obrti v skladu z 
zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in 
ki niso namenjeni zaužitju,

 - izdelovanje izdelkov, ki niso namenje-
ni zaužitju in ki jih je možno izdelo-
vati na domu pretežno ročno ali po 
pretežno tradicionalnih postopkih, 
njihovo popravilo in prodaja,

 - nabiranje in prodaja gozdnih sadežev 
in zelišč v njihovi osnovni obliki,

 - mletje žita, žganje apna ali oglja na 
tradicionalen način in prodaja.

Po 1. 1. 2015 mora posameznik osebno 
dopolnilno delo pred začetkom opravljanja 
priglasiti prek spletnega portala Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES) z uporabo kvalificirane-
ga digitalnega potrdila ali osebno na upravni 
enoti, ki za posameznika opravi priglasitev. 
Osebno dopolnilno delo bo lahko opravljal 
le, če bo imel med opravljanjem dela vredno-
tnico, ki se bo glasila na njegovo ime in se 
pridobi na upravni enoti. Vrednotnico mora 
za izvajalca pridobiti pred začetkom opra-
vljanja dela iz priloge pravilnika pod točko 
A naročnik dela, za dela iz priloge pravilnika 
pod točko B pa izvajalec sam in velja za te-
koči mesec. V prehodnem obdobju do 30. 6. 
2015 sicer veljajo za vse, ki so do 31. 12. 2014 
že priglasili osebno dopolnilno delo, pogoji 
in način, ki so se uporabljali do 31. decem-
bra 2014, vendar morajo v navedenem obdo-
bju opravljanje osebnega dopolnilnega dela 
uskladiti z novimi predpisi.

UE Lenart
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bili seznanjeni s programom, delovanjem in 
smernicami stranke.

Dne 3. 12. 2014 je sledil ustanovni sesta-
nek lokalnega odbora IDS občine Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah. Na 
ustanovne sestanku, ki 
je potekal v kulturnem 
domu v Jurovskem 
Dolu, je bilo prisotnih 
16 članov in 10 simpa-
tizerjev lokalnega od-
bora. Na ustanovnem 
sestanku so bili sprejeti 
statut stranke, program 
dela stranke in obli-
kovana delovna telesa 
lokalnega odbora. Kot 
vabljeni gostje usta-
novnega sestanka so 
bili koordinator stran-
ke Luka Mesec, koor-
dinator regijske skupine Andraž Mali in član 
Rok Kogej. Vsi trije so predstavili delovanje 
stranke, program stranke in sodelovanje z 
lokalnimi odbori. Nato so sledila vprašanja 
prisotnih, na katera so odgovarjali gostje.

Lokalni odbor se sestaja na rednih meseč-
nih sestankih, kjer razpravljajo o trenutnih 
težavah in aktualnih temah, v ospredje pa 
postavljajo predvsem lokalno problematiko. 

V bližnji prihodnosti lokalni odbor pripra-
vlja širšo predstavitev v Jurovskem Dolu za 
okoliške krajane. 

Koordinator LO IDS  
Alojz Andrejč

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Zaradi upokojevanja na Policijski upravi 
Maribor je bilo imenovanih nekaj no-
vih komandirjev. 

Svoje delo v policiji je 
konec minulega leta 
sklenil in se upokojil 
poveljnik posebne po-
licijske enote Policijske 
uprave Maribor Zoran 
Mušič, policijski in-
špektor v sektorju uni-
formirane policije. Z 
začetkom leta je bil na 
njegovo delovno mesto 
imenovan Jožef Ker-
neža, dotlej komandir 

Policijske postaje Lenart in namestnik povelj-
nika posebne policijske enote PU Maribor. S 

1. januarjem je postal ko-
mandir Policijske postaje 
Lenart Srečko Artenjak, do 
tedaj je bil komandir Po-
staje mejne policije Zavrč. 
Vodenje postaje mejne po-
licije Zavrč pa je z novim 
letom prevzel Franc Polič, 
dotlej policijski inšpektor 
v oddelku za mejne zadeve 
in tujce v sektorju unifor-
mirane policije maribor-
ske policijske uprave. 

PUM, E. P.

Komentar
Po sledi velikega arhitekta

Srečko Artenjak novi komandir policijske 
postaje Lenart 

Naš največji arhitekt Jože Plečnik, ki je 
pustil sled tudi v Trojici, se je rodil 23. 
januarja 1872 v Ljubljani, umrl pa je 

7. januarja 1957 v istem mestu.
Bil je arhitekt, urbanist in oblikovalec. Do 

leta 1911 je delal kot samostojni arhitekt na 
Dunaju, nato pa je bil do leta 1921 profesor 
na umetnostni šoli v Pragi, kjer je bil tudi 
arhitekt praškega gradu. Leta 1920 je sprejel 
mesto profesorja arhitekturne kompozicije 
in risbe na ljubljanski tehniški fakulteti, kjer 
je svojo mojstrsko šolo vodil do smrti. Nje-
govo prvo največje samostojno delo je bilo 
prenova vile Langer na Dunaju leta 1901 in 
obnova hiše tovarnarja E. Zacherla leta 1905. 
Njegova cerkev Svetega Duha na Dunaju iz let 
1910–1913 sodi med prve sakralne stavbe v 
Evropi. Po 1. svetovni vojni mu je češki pred-
sednik Masaryk zaupal preureditev gradu na 
Hradčanih v Pragi, kjer je med drugim opre-
mil tudi predsednikovo stanovanje. Že v Pragi 
je preučeval ljudsko umetnost različnih naro-
dov, ki jo je ves čas vnašal v svoje stvaritve. 
Na Slovenskem se lahko med drugim pohvali 
z načrtovanjem gradnje Univerzitetne in štu-
dijske knjižnice v Ljubljani, ljubljanske tržni-
ce in tromostovja. Njegovo zadnje veličastno 
delo so ljubljanske Žale.

Plečnik je svojo sled pustil še marsikje dru-
gje v Sloveniji, na primer tudi pri načrtovanju 
cerkve v Bogojini v Prekmurju.

Jože Plečnik je vnašal elemente ljudske 
stavnbe dediščine v svoje stvaritve, ki so se 
zlasti pri gradnjah po 2. svetovni vojni sko-
rajda izgubili.

To velja tudi za osrednje Slovenske gorice, 
kjer so že pred leti želeli slediti Plečnikovi 
dediščini, tudi v arhitekturnih delavnicah, od 
katerih pa ni bilo omembe vredne praktične 
koristi. V programski knjižici arhitekturne 
delavnice sem zapisal:'' Kaj je z nami in oko-
ljem, ki nas obdaja? Hitimo in prehitevamo 
čas, da bi nam bilo življenje lepše. Pri tem pa 

pozabljamo na preteklost, brez katere ni pri-
hodnosti. Stare hiše se nam zdijo odveč, nove 
hiše brez duše pa rastejo kot gobe po dežju. 
Nič več ni pristnega, takega, ki bi zraslo iz 
okolja, v katerem živimo.''

Zapisano bi še enkrat podpisal.
Temu mnenju se je pridružil tudi dr. Borut 

Juvanec, ki je zapisal tudi tole: ''Za identiteto 
Slovenije je potreben vsak detajl. Za tako ve-
liko okolje, kot je občina Lenart (tedaj je bila 
precej velika, op. T. Š.) s takimi arhitekturni-
mi biseri, pa je za mlado državo še posebej 
neprecenljivo. Najti svoj izvor, svojo identi-
teto, svoje mesto in potrjevati svoj obstoj in 
pravico enakega med enakimi je v evropski 
združbi postala nujnost in edina bodočnost.''

Sam sem kot član organizacijskega odbora, 
ki ga je vodila Vida Šavli, sodeloval pri izved-
bi Mednarodne arhitekturne delavnice Lenart 
92. Strokovni vodja delavnice je bil arhitekt 
dr. Borut Juvanec, profesor na Fakulteti za ar-
hitekturo v Ljubljani.

V arhitekturni delavnici so se udeleženci 
med drugim posvetili v Krajinskem parku 
Ščavnica mlinom, flori in favni, prostorskim 
elementom krajine in organizaciji krajinske-
ga parka, na Zavrhu problematiki počitniških 
hiš, izvedbi bivalnih zgradb in krovnim mate-
rialom na obstoječih strehah, v mestu Lenart 
organizaciji prometa v mestnem jedru, obli-
kovanju mestnega jedra, obrti in industriji 
in sakralni arhitekturi in v Cerkvenjaku vasi 
kot celoti. Dr. Juvanec je o izvedbi delavnice 
v knjižici zapisal med drugim: ''Program je 
povsem uspel: pet dni je teklo delo na terenu 
s snemanjem, merjenjem, skiciranjem, foro-
grafiranjem, z video tehniko, s pogovori, sti-
ki, z razmišljanjem in soočanjem na okroglih 
mizah. Delovno gradivo bo služilo kot osnova 
za obdelavo.''

Danes arhitekturnih delavnic ni več, pa tudi 
dobri nameni so se bolj ali manj izjalovili.

Tone Štefanec

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

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

Akcija velja do 31. 3. 2015 ob vezavi za 24 mesecev. Ponudba za nakup mobilnega telefona velja do 
razprodaje zalog na vseh naročniških paketih ob vezavi 24 mesecev. Cena vključuje DDV. Za morebitne 
napake v besedilu ne odgovarjamo, veljajo podatki objavljeni na spletni strani www.debitel.si

Naročniški paket EnotniD 200

Zakupljene enote
porabljajte po 
svoje!

Enostavni paket z 200 (ob vezavi s 300) 
enotami, ki jih porabite poljubno: za 
pogovore, sporočila ali brskanje po spletu.

Več informacij na 
www.debitel.si in 041 400 100

890€
 

mesečno!

300 
enot le za

Alcatel
POP C3

redna cena
60€ 
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Benedikt 
Zemljišča za Terme Benedikt na drugi dražbi

Bo na dražbo 6. februarja prišel kakšen 
kupec?

Občina Cerkvenjak
Investicije za kakovost življenja in socialno 
kohezijo

Število kaznivih dejanj in prekrškov se je 
zmanjšalo

Sprejem za podjetnike in poslovne 
partnerje

Občina Lenart
Proračun občine Lenart v glavnem za 
poravnanje obveznosti

Na sedežu podjetja CM Celje v stečaju 
na Lavi 42 v Celju bo v petek, 6. fe-
bruarja 2015, ob 14. uri druga javna 

dražba, na kateri bo stečajna upraviteljica Mi-
lena Sisinger prodajala kompleks nepremič-
nin v Benediktu, na katerih lahko investitor 
zgradi Terme Benedikt. 

Po podatkih, ki so razvidni na spletni stra-
ni Agencije Republike Slovenije za javno-
pravne storitve, predstavlja omenjeni kom-
pleks 14 stavbnih zemljišč v katastrski občini 
Benedikt v skupni izmeri 60.577 kvadratnih 
metrov in dve delno stavbni in delno kmetij-
ski zemljišči v isti katastrski občini v skupni 

izmeri 20.223 kvadratnih metrov stavbnih 
zemljišč in 610 kvadratnih metrov kmetij-
skih zemljišč. Glede na namensko rabo so vsa 
zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča. 
Vsa navedene zemljišča bo stečajna upravite-
ljica prodajala v kompletu.

Izklicna cena za vsa navedena zemljišča 
skupaj znaša 1.434.752,80 evra. Na javni 
dražbi bodo zainteresirani kupci lahko ceno 
zviševali. V posameznem koraku jo bodo 
lahko zvišali za 10.000 evrov. Zainteresirani 
kupci, ki bodo želeli sodelovati na dražbi, 

bodo morali plačati na transakcijski račun 
stečajnega dolžnika varščino v višini 10 od-
stotkov izklicne cene. Dražiteljem, ki na draž-
bi ne bodo uspeli, bodo po dražbi varščino 
vrnili, kupcu pa jo bodo všteli v kupnino. Če 
bi varščino plačal samo en zainteresiran ku-
pec in kompleksa nepremičnin nato ne bi bil 
pripravljen kupiti po izklici ceni, mu varščine 
ne bi vrnili. Po plačilu varščine je torej zain-
teresiran kupec dolžan pristopiti k dražbi. Na 
dražbi bo stečajna upraviteljica premoženje 
prodajala po načelu »videno – kupljeno«.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, bo moral 
kupnino plačati v roku enega meseca po 

pravnomočnem sklepu so-
dišča o soglasju k skleni-
tvi prodajne pogodbe. Več 
informacij o kompleksu 
nepremičnin lahko vsi za-
interesirani dobijo po tele-
fonu 03 42 66 106 ali 03 42 
66 104.

Če bo omenjeni kom-
pleks zemljišč na dražbi 
prodan, bo kupec zelo ver-
jetno nadaljeval aktivnosti 
za izgradnjo Term Bene-
dikt. Gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo term je bilo 
izdano že pred stečajem 
podjetja CM Celje, stečajni 
upraviteljici pa je njegovo 
veljavnost uspelo podalj-
šati.

Za občino Benedikt in celotne osrednje 
Slovenske gorice bo 6. februar torej pomem-
ben dan. Če zemljišča na dražbi ne bodo pro-
dana, pa tudi ne bo katastrofe, saj jih bodo 
prodajali naprej. Običajno drugi neuspešni 
dražbi sledi še tretja. Če nepremičnin ne 
prodajo niti na tretji dražbi, začne običajno 
sodišče nepremičnine prodajati z zbiranjem 
najboljših ponudb. Skratka, prej kot slej bo 
kompleks zemljišč za Terme Benedikt pro-
dan, vprašanje je samo, za kakšno ceno.

T. K. 

Člani občinskega sveta občine Benedikt 
so pred koncem minulega leta obrav-
navali informacijo o varnostni situaci-

ji na območju občine v prvi polovici lanskega 
leta. Ugotovili so, da so varnostne razmere še 
kar ugodne, saj se številke o storjenih kazni-

vih dejanjih in prekrških na območju občine 
Benedikt zmanjšujejo.

Na območju občine Benedikt so policisti 
v prvi polovici lanskega leta obravnavali 33 
kaznivih dejanj oziroma deset manj kot v 
enakem obdobju leta 2013. Čeprav je števi-
lo kaznivih dejanj v upadanju, se po presoji 
policista Danila Juršnika in komandirja po-
licijske postaje v Lenartu Jožefa Kerneža var-
nostna situacija v občini Benedikt ni bistveno 

spremenila.
Kljub temu pa je razveseljivo, da se je v 

obravnavanem obdobju število kaznivih de-
janj zoper premoženje več kot prepolovilo. 
V prvi polovici leta 2013 so policisti obrav-
navali 41 kaznivih dejanj zoper premoženje, 

v prvi polovici lanskega 
leta pa 19. V strukturi teh 
kaznivih dejanj so policisti 
obravnavali največ poško-
dovanj tujih stvari, velikih 
tatvin in tatvin, pa tudi dve 
goljufiji.

V občini Benedikt so po-
licisti lani v prvem polletju 
obravnavali šest kršitev 
predpisov, ki urejajo javni 
red in mir ter splošno var-
nost ljudi in premoženja. 
V prvem polletju lanskega 
leta je bilo omenjenih krši-
tev pol manj kot v enakem 
obdobju leta 2013. Stanje 
na področju javnega reda 
in mira je na območju ob-
čine Benedikt ugodno. 

Zato pa so policisti lani v prvem polletju 
obravnavali sedem prometnih nesreč oziro-
ma eno več kot v prvi polovici leta 2013. V 
omenjenih prometnih nesrečah je bilo po-
škodovanih šest oseb. 

Poleg tega so policisti v prvi polovici lan-
skega leta v občini Benedikt obravnavali tri 
požare in samomor.

T. K.

Na predvečer farnega zavetnika je 
župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc pripravil ponovoletni sprejem 

za podjetnike iz občine Cerkvenjak ter za po-
slovne partnerje in predstavnike zavodov. Na 
sprejemu se je zbranim 
zahvalil za sodelovanje 
v minulem letu ter jim 
zaželel obilo poslovnih 
priložnosti in uspehov 
v letošnjem letu.

Kot je dejal Žmavc, 
posluje v občini Cer-
kvenjak 71 samo-
stojnih podjetnikov 
in samozaposlenih. 
Skupaj je v malem go-
spodarstvu v občini 
zaposlenih preko 120 
ljudi. Tudi zaradi tega 
je stopnja brezposelno-
sti v občini Cerkvenjak 
trenutno precej nižja 
kot v podravski in pomurski regiji, saj znaša 
samo 9,2 odstotka. Verjetno pa se bo ta števil-
ka nekoliko povečala, ko bodo upoštevali še 
brezposelne delavce, ki so delo zgubili konec 
lanskega leta v lenarškem Preventu-Halogu. 

Žmavc je uspešne podjetnike tudi pozval, 

naj z nasveti pomagajo mladim, ki šele stopa-
jo na podjetniška pota. Po njegovih besedah 
so bili v osrednjih Slovenskih goricah ljudje 
vedno kleni, pridni in podjetni, zato ni ra-
zloga, da razvoj podjetništva v prihodnje ne 

bi bil uspešen. Občina Cerkvenjak pa se bo 
potrudila, da bo na svojem območju in v svo-
ji poslovno-obrtni coni v Brengovi za podje-
tnike zagotovila čim bolj ugodno in prijazno 
podjetniško okolje.

T. K.

Pogovor z županom Lenarta mag. Ja-
nezom Krambergerjem ob napove-
dih države, da bo še znižala povpreč-

nino in ukinila sodelovanje pri investicijah
Tudi slovenskogoriške občine so pod udarom 
bremena, ki prihaja z vrha države: manj sred-

stev. Kaj bo, če bo tako, kot kažejo najbolj črni 
scenariji?

Občine bomo morale zagotavljati sredstva 
za šole, vrtce, socialne transferje, domsko 
varstvo, zavarovanje brezposelnih, skratka: 
vse to plačujemo in bomo morali plačevati. 

Čeprav še ni povsem jasno, kako bo v 
letu 2015 potekalo financiranje občin, 
saj se predstavniki skupnosti in zdru-

ženja občin o tem še pogajajo z vlado, imajo 
v občini Cerkvenjak že jasne prioritete na na-
ložbenem področju.

Z investicijskimi sredstvi, kolikor jih bo 
letos na razpolago, nameravajo po besedah 
župana Marjana Žmavca modernizirati in na 
novo preplastiti z asfaltom skupno okoli 2,5 
kilometra odsekov na lokalnih cestah. Poleg 
tega nameravajo zgraditi nekaj novih ploč-
nikov, urediti javno razsvetljavo in pridobiti 
nekaj parcel. Urejati bodo začeli tudi doku-
mentacijo za rekonstrukcijo vodovodov v 
Župetincih, Grabonoškem vrhu in Ivanjskem 
vrhu. Pripravljati pa bodo začeli tudi projek-
tno dokumentacijo za kanalizacijsko omrežje 
v smeri Cogetinci, Peščeni vrh.

Kako pa se bo občina razvijala v naslednji 
evropski perspektivi do leta 2020, saj so lani 
končali vse največje investicije, ki so si jih za-
črtali ob ustanovitvi samostojne občine (či-
stilna naprava s kanalizacijo, poslovno obr-
tna cona, vrtec, športno rekreativni center, 
arheološki park itd.)? Kot pravi Žmavc, bodo 
pri tem imeli v vidu prednosti, ki jih je opre-
delila Evropska unija za obdobje 2014–2020. 
V tem obdobju bodo imeli prednost projekti, 
ki so bolj socialni, ki prinašajo nova delovna 
mesta, ki prispevajo k zaposlovanju mladih in 
zaposlovanju drugih ogroženih skupin oziro-
ma težje zaposljivih delavcev. Prav tako bodo 
imeli prednost projekti za razvoj optičnih 
omrežij in informacijske tehnologije, okoljski 
projekti, naložbe v javna parkirišča, izgradnja 
pločnikov (ne pa tudi cest), naložbe v ener-
getsko sanacijo stavb, v varčno javno razsve-
tljavo in še nekateri podobni projekti. Evrop-
ska unija bo s sredstvi iz svojih strukturnih 
in kohezijskih skladov podpirala projekte, ki 
bodo prispevali k večji kakovosti življenja, k 

dodatnemu izobraževanju ter usposabljanju, 
k pridobivanju novih znanj ter k povečevanju 
konkurenčnosti na globalnem trgu. Podpi-
rala bo tudi razvoj socialnega podjetništva, 
pri katerem ni glavni cilj poslovanja dobiček, 
temveč socialna varnost čim večjega števila 
zaposlenih, zlasti iz ogroženih skupin.

Dejavnost socialnih podjetij je po besedah 
cerkvenjaškega župana lahko zelo raznolika. 
Lahko se ukvarjajo s pridelavo in predela-
vo hrane, z nudenjem obrtniških storitev, 
s socialnim delom in podobno. Seveda pa 
ustanavljanje socialnih podjetij ni stvar ob-
čine, temveč svobodne podjetniške pobude 
na trgu. »Skratka, sofinanciranje investicij v 
komunalno infrastrukturo s pomočjo evrop-
skih sredstev je preteklost. Sedaj bomo mo-
rali vsi skupaj začeti razmišljati drugače in 
preusmeriti razvojna prizadevanja v smeri 
povečevanja kakovosti življenja in socialne 
kohezije,« poudarja Žmavc.

Kar se tiče čistilnih naprav, ki jih v obči-
ni Cerkvenjak še potrebujejo, saj je poselitev 
razpršena, pa je tako, da bo Evropska unija 
poslej podpirala samo izgradnjo velikih in 
skupnih čistilnih naprav. Za izgradnjo ta-
kšnih v Cerkvenjaku ni več možnosti. V 
občinskem proračunu za letošnje leto pa je 
občina za sto odstotkov povečala sredstva 
za sofinanciranje individualnih čistilnih na-
prav. Lani je imela občina za te namene na 
voljo 7.500 evrov, letos pa 15.000 evrov. Kdor 
si bo zgradil individualno čistilno napravo, 
mu bo občina povrnila 50 odstotkov sredstev 
investicije. V naslednjih letih bo občina na-
daljevala tudi z izgradnjo manjših čistilnih 
naprav od 50 do 200 populacijskih enot (PE), 
ki pa, kot kaže, ne bodo sofinancirane s strani 
Evropske unije, ampak le z lastnimi namen-
skimi sredstvi občine.

T. K.

Bo voda iz vrtine kmalu napajala Terme Benedikt? Foto: E. P.

Posebno skrb posvečajo prometni varnosti. Foto: E. P.
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Zmanjšanje sredstev pa se bo odražalo na in-
vesticijah. To je na neki način žalostno, kajti 
občani občino razumejo kot tisto inštitucijo, 
ki jim zagotavlja komunalno infrastruktu-
ro na nekem dostojnem nivoju, da imajo 
urejeno cesto, vodovod, kanalizacijo, javno 
razsvetljavo. In ravno v 
teh delih se že krči, in 
če bo sredstev manj, se 
bo krčenje odražalo v 
še večji meri.

Občine sicer imajo 
možnost uvesti davke, 
ampak to ni primer-
no in logično, saj jih 
že plačujemo vsi: za-
posleni dohodnino, 
vsi DDV pri nakupih, 
podjetniki iz dohod-
ka itd. Prihodka od 
davkov je vedno manj. 
Vlada bi v času recesije, 
ko bi morala iskati reši-
tve, kako bi stimulirala 
gospodarstvo, imeti 

davčno stimulativno in evropsko primerljivo 
zaposlitveno politiko. Če bi jo imela, bi bilo 
težav manj.
Katere od investicij, ki ste jih načrtovali ali za-
čeli izvajati v preteklem letu, boste lahko nada-
ljevali, katere boste lahko dokončali, katere pa 
bodo morale počakati na boljše čase?

Konec meseca je na vrsti drugo branje eno-
letnega občinskega proračuna. Ta je težak 7, 
6 milijona evrov. Naša prioriteta je porav-
nati vse obveznosti, ki jih imamo odprte do 
dobaviteljev. Povedati moram, da smo te v 
veliki meri že poravnali. Uspeli smo dobiti 
tudi dolgoročni kredit, ker s strani države iz 
naslova Celovite oskrbe SV Slovenije s pitno 
vodo za našo občino še vedno čakamo na 500 
tisoč evrov. 100 tisoč smo dobili. V tem letu 
bomo zgradili vodovod v Selcih, Stražeh in 
Rogoznici. Na ta način bomo zagotovili, da 
bodo vsa gospodinjstva v obeh krajevnih 
skupnostih imela možnost, da se priključijo 
na javni vodovodni sistem. To smo v zadnjih 
letih intenzivno gradili, zlasti v KS Voličina, 
in to bomo letos končali. Druga investicija, 
ki jo želimo končati v letošnjem letu, začeli 
smo jo lani, je sanacija vlage v kletnih prosto-
rih v Knjižnici Lenart, ki ni namenjena samo 
naši, ampak še petim sosednjim občinam. 
Vrednost del bo krepko presegla 200 tisoč 
evrov. Objekt je star komaj okrog 10 let, vlago 
v kletnih prostorih so skušali večkrat sanira-
ti, ampak vedno neuspešno. Ko so knjižnico 
gradili, namreč niso ustrezno uredili od-
vodnjavanja. Vsi zidovi v kletnih prostorih 
so »napiti« in zdaj so se projektanti odločili 
zgraditi poseben zid, meter oddaljen od te-
meljnega, ki bo omogočil, da se bodo kletne 
stene posušile. Upam, da bo ta sanacija uspe-
šno izvedena.

Naslednja zadeva, ki se je želimo lotiti, je 
največji infrastrukturni problem v naši ob-
čini. To je kanalizacijski sistem. Smo v fazi 
razpisa za oddajo koncesije za upravljanje ka-
nalizacijskega sistema in izgradnjo centralne 
čistilne naprave v Lenartu. Imamo gradbeno 
dovoljenje, nismo pa uspeli pridobiti nobe-
nih sofinancerskih sredstev, ne evropskih ne 
državnih, ker jih ni na voljo, in v novi finanč-
ni perspektivi sofinanciranje takšnih objek-
tov ni predvideno. Zato smo pripravili takšen 

razpis, da bo koncesionar čistilno napravo 
zgradil in se bo nato 15 let odplačevala. Od 
štirih čistilnih naprav v Lenartu po pričako-
vanjih deluje samo ena, dve delujeta pomanj-
kljivo, centralna čistilna naprava pa sploh ne 
deluje. Ta naprava je nova, nikoli ni dobila 

uporabnega dovolje-
nja, ker jo je izvajalec, 
Cestno podjetje Mari-
bor, zgradil tako, da ne 
deluje. Lani smo dobili 
tožbo v višini milijon 
200 tisoč evrov. Ker je 
CPM v stečaju, tega 
denarja v takšni višini 
najbrž ne bomo mogli 
izterjati. Vprašanje je, 
koliko ga bomo dobili 
iz stečajne mase.
Odprta naložba je še 
Nova Radehova …

Ta naložba je konča-
na do te mere, da je le-
tos potrebno potegniti 
fino asfaltno prevleko 

na cesto in pločnike. Ostalo je bilo opravljeno 
v lanskem letu. Investicijo, ki je vredna nekaj 
nad 900 tisoč evrov, bomo v letošnjem letu 
končali in poplačali.

Konec lanskega leta sem na Direkciji RS za 
ceste dobil zagotovilo, da bo v letošnjem letu 
obnovljen del državne ceste Lenart–Ptuj, od 
naselja Lenart, skozi celotno naselje Radeho-
va, do mostu oz. do meje z občino Sveta Tro-
jica. Del te ceste je v zelo slabem stanju. So-
časno bomo ob vhodu v novo naselje uredili 
križišče ali krožišče. Imamo izdelane projekte 
za pločnik, kolesarsko pot in javno razsvetlja-
vo ob tej cesti, vendar v tej fazi tega ne bomo 
mogli urediti, ker sami nimamo sredstev za 
ta namen, pa tudi država ne bo investirala v 
drugo kot v obnovo cestne prevleke.
Lani ste večkrat omenjali sanacijo občinskih 
financ. Je z dolgoročnim kreditom, ki ste ga 
omenili v začetku pogovora, ta izpeljana? Na 
to obešam še vprašanje nove poslovno-indu-
strijske cone. Se obeta prodaja kakšnega ze-
mljišča?

Okrog pol hektarja zemljišč smo lani pro-
dali; zdaj se za zemljišče zanima še eden od 
investitorjev. Upam, da bodo zemljišča poča-
si le dobila lastnike, še bolj pa upam, da bodo 
tukaj nastala nova delovna mesta.

Sicer se finančna situacija v občini z dol-
goročnim kreditom postopno sanira. Ko 
bomo dobili od države v začetku pogovora 
omenjena sredstva, okrog pol milijona evrov, 
upam, da bo to vendarle letos, bomo finanč-
no situacijo, kot rečemo, spravili »na čisto«. 
To nam je prioriteta, zato smo tudi letošnji 
proračun zastavili zelo restriktivno, da bomo 
lahko poplačali vse obveznosti, ki so nastale 
že prej. Občina bi pri tem morala biti vzor, a 
v enem delu smo bili pred časom preveč am-
biciozni in smo si naložili preveliko breme. 
Iz tega razloga smo imeli te finančne težave. 
Največji vzrok za težave naše občine pa je, da 
iz države še nismo dobili plačanega tistega, 
kar bi morali dobiti. Ko ne dobiš pogodbeno 
zajamčenega denarja, za poplačilo obveznosti 
do izvajalcev vzameš kredit, s katerim so po-
vezane visoke obresti. Nimaš denarja, stroški 
pa so vse večji; odpre se začarani krog …

Edvard Pukšič 

Občina Sveta Ana
Od kulturnega dogajanja, srečanja z 
najmlajšimi do obujanja tradicije
Avla Antona Fašinga

»Van Gogh od Svete Ane«, je izrekel Dol-
fe, eden od obiskovalcev otvoritve razstave 
Antona Fašinga in poimenovanja avle občine 
Sveta Ana v spomin temu boemu, prijatelju, 
zanimivemu in posebnemu človeku, ko je 
obujal spomine na tega anovskega slikarja, 
ki bi ravno na odprtje razstave, 17. januarja, 

imel 62. rojstni dan. Mor-
da se ta oznaka komu zdi 
malce pretirana; a če ga 
tako poimenujejo njegovi 
likovni prijatelji in kritiki, 
jo moramo dopustiti, saj so 
ga najbolje poznali tisti, ki 
so bili največ z njim. Tako 
je bilo na odprtju prve raz-
stave njemu v spomin na 
ogled postavljenih precej 

slik, ki jih je pripravil Leopold Polanec, še ve-
liko pa jih je še po domovih. Anton Fašing, 
slikar samouk, je bil tudi eden ustanovnih 
članov likovnega društva Lajči Pandur iz 
Lenarta. »Kot pronicljivi slikar se je udele-
ževal številnih kolonij, najraje v domačem 
kraju. Njegova slikarska tehnika je bila precej 

preprosta – olje-pla-
tno, slike pa zajemajo 
pretežno pokrajinske, 
portretne in figuralne 
motive«, razloži slikar 
in Antonov prijatelj 
Konrad Krajnc. Župan 
Silvo Slaček je z izbra-
nimi besedami spre-
govoril o poznanstvu 
z umetnikom, njegovi 
sošolci iz OŠ Sveta Ana 
so se šli poklonit nje-
govemu spominu na 
njegov grob, sošolec 
Franček Ruhitel pa je 

prebral Fašingove verze 
iz osnovnošolske spo-
minske knjige. Umetnika 
smo si lahko ogledali tudi 
v glasbenem videospotu 
»Mož s presto« Duplek 
City banda, in sodeč po 
besedilu pesmi, mu je bila 
le-ta pisana na kožo.

Pogled na mesto Lenart Foto: E. P.

Nova centralna čistilna naprava ne deluje. Foto: E. P.

Sprejem župana občine Lenart
V petek, 30. januarja 2015, ob 18. uri bo v Domu kulture Lenart županov sprejem za 

gospodarstvenike, direktorje javnih zavodov, predstavnike društev in predstavnike drugih 
organizacij v zahvalo za dobro sodelovanje in delo v dobrobit občine in občanov. V kultur-
nem programu bosta nastopila Mladinski pevski zbor pod vodstvom Polone Meke Ožinger 
in Moška vokalna skupine Prve gimnazije Maribor pod vodstvom Maje Lutar.

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti Občine Lenart so 
določeni v statutu  občine. V občini sta ustanovljeni dve krajevni skupnosti:

KS Lenart zajema naselja: Hrastovec v Slov. Goricah, Lenart v Slov. Goricah, Lormanje, 
Močna, Radehova, Spodnje Partinje, Spodnji Žerjavci, Spodnji Porčič, Šetarova, Vinička vas, 
Zamarkova, Zgornji Žerjavci.

KS Voličina zajema naselja: Črmljenšak, Dolge njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Sel-
ce, Spodnja Voličina, Straže, Zavrh, Zgornja Voličina.

Naselja v KS Lenart in Voličina

Vabilo na pustno povorko v Lenartu 
Letos pripravljamo v Lenartu že 24. pustovanje, ki bo v soboto, 14. februarja 2015. Vabi-

mo skupine, posameznike, otroke in odrasle, da se pridružijo povorki. 
Maškare se zberejo ob 10.30 uri nasproti novih blokov na Jurovski cesti. Pustna povorka bo 

krenila ob 11. uri po Jurovski c., po Ilaunigovi ulici, mimo Centra za socialno delo, po Mai-
strovi, mimo avtobusne postaje, po Gubčevi, nadaljevala pot po Goriškovi ul., mimo doma 
upokojencev in se zaključila na parkirišču pri Vrtcu Lenart. Ulice, kjer bo potekala povorka, 
bodo zaprte za promet. Veseli bomo vseh skupin in posameznikov, zato pričakujemo udelež-
bo in prijavo do ponedeljka, 9. 2. 2015 na Občino Lenart, po e-pošti na naslov darja.ornik@
lenart.si ali na tel. št. 729 13 21 (Darja Ornik). 

Naj bo pustovanje čim bolj norčavo, zato vabimo maškare, da se v čim večjem številu ude-
ležijo pustne povorke. Pustovanje v Lenartu je postalo tradicionalno, želimo ga ohraniti in 
obogatiti z novimi, izvirnimi maškarami, zato vas prijazno vabimo k sodelovanju.

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v Lenartu
V petek, 6. februarja 2015, ob 19. uri bo v Domu kulture Lenart proslava v počastitev 

slovenskega kulturnega praznika, ki jo bo organizirala Občina Lenart. Na prireditvi bodo 
nastopili: učenci in učitelji glasbene šole Lenart, ženski trio Amadeus pod vodstvom Vanje 
Fekonja, Lara Šalamun, Martina Fridl, Tanja Dvoršak, Katarina Leš, Vokalna skupina Polan-
čice in Blaž Pernat. Slavnostna govornica bo Stanka Devjak. Prijazno vabljeni!
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bilo treba uvesti začasnega financiranja.
Župan Darko Fras je člane občinskega sve-

ta seznanil tudi z imenovanjem podžupana 
in podžupanje. Za podžupanjo je imenoval 
Zdenko Polanec, ki bo skrbela zlasti za so-
cialo, zdravstvo in še nekatere družbene de-
javnosti. Za podžupana pa je imenoval Bran-
ka Novaka, ki bo skrbel zlasti za promocijo 
občine, turizem, kulturo, kmetijstvo in tudi 
gospodarstvo. Zaradi imenovanja dveh pod-
županov stroški občine ne bodo nič večji, kot 
če bi imeli enega podžupana, saj bosta oba 
podžupana skupaj po dogovoru prejemala 
nadomestilo v višini 90 odstotkov nadome-
stila enega podžupana.

Ena od članic občinskega svete je celo 
predlagala, naj se občinski svetniki odreče-
jo sejnin in jih namenijo v sklad za štipen-
diranje. Po razpravi pa so ugotovili, da bi z 
ustanovitvijo takšnega sklada povzročili ne-
sorazmerne stroške glede na zbrana sredstva, 
ki ne bi zadoščala niti za dve štipendiji, zato 
so se odločili, da se bo za to, ali in komu bo 
eventualno doniral sejnine, odločal vsak član 
občinskega sveta sam.

Občinski svet je sprejel tudi vrednost točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča v občini Sveta Trojica. Vrednost 
točke je ostala enaka kot lani. 

T. K., foto: E. P.

Občina Sveta Trojica v Slov. goricah
Sprejeli so proračun občine za leti 2015 in 2016

Čestitke za temeljito sanacijo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Novi ukrepi, ki jih pripravlja vlada, 
ogrožajo stabilnost občin

»Dedeki in babice so nam povejdli«
Etnološki dogodek na Sv. Ani s tem naslo-

vom se je marsikomu vtisnil v spomin, saj 
so bili prisotni ljudje, ki so žive priče življe-
nja nekoč. Tako so bila opravila v zimskem 
času prikazana na hudomušen način, saj so si 
ljudje pri vsakem delu našli čas še za pesem, 
pripovedi, zbadljivke … predvsem pa so nam 

navzoči pripove-
dovali v lepem 
narečju, ki ga s 
tako melodično-
stjo le malokrat 
slišano. Tako so 
se etnografske 
prireditve udele-
žili: püšlmoharca 
Ida Zadravec, šo-
štar Andrej Kapl, 
žnidar Janko Or-
nik, korpmohar 
Franček Ruhitel st., predilji Fefika Bratuša in 
Rozika Jug, Olga Župec – amaterska igralka 
ter Hrvatov (Horvat) Franček - šoštar, ki je 
navzoče nasmejal s svojimi štorijami iz let, ko 
je bil lerpublec za šoštarja … Ferkova Mimi-
ka, ljudska pesnica, pa je obudila spomine na 
svojo mladost in takratno družabno življe-

nje … Urbaničeva Pepek in Ludvik, pa sta 
po muzikantarsko obudila spomine na »go-
stüvaje negda«. Dodobra so nasmejali zbrano 
občinstvo v Avli Antona Fašinga, za kar sta 
poskrbela tudi voditelja Sandra Šnajder in 
Franček Ruhitel. 

Ljudske pevke (Cvetka Kraner, Betka Ur-
banič, Frančika Lasetcky, Majda 
Vrbnjak, Jožica Ornik, Anica Bau-
man in Verica Zemljič) pa so »lüšle 
semen« in vmes zapele že pozablje-
ne pesmi, ki so v marsikomu vzbu-
dile spomine na davno preteklost in 
številnim prisotnim iz občinstva so 
privrele solze v oči, nekateri so hiteli 
mrmrati pesmi, ki so jih vneto pre-
pevale pevke.

»Johan in Zefa« (Srečko Bauman 
in Marija Kaučič) pa sta na hudomu-
šen način predstavila letni obračun 
med gospodarjem in »vajncarjem« 

- viničarjem. 
O d l i č e n 

prikaz preži-
vljanja zim-
skih dolgih 
uric na po-
deželju ob 
prepevanju 
pesmi, dru-
ženju, zani-
mivih opra-
vilih, ki so 
zaokrožala 
leto in zopet 
klicala k po-
mladnemu 

delu, si je zaslužil vso pozornost občinstva, 
prav tako pa tudi trud z organizacijo dogod-
ka, saj so – sicer maloštevilni mladi oz. otro-
ci – videli danes nevideno dogajanje, ki so ga 
žive priče, ki jih pri Sv. Ani ni malo, še kako 
dobro predstavile.

Suzana R. Breznik

Člani občinskega sveta občine Sveta 
Trojica so pred novim letom sprejeli 
proračun za leti 2015 in 2016. Za le-

tos so prihodke planirali v višini 2.589.858 
evrov. Odhodke pa so 
za letos planirali v vi-
šini 2.466.809 evrov. 
Predviden proračunski 
presežek znaša 123.050 
evrov. V proračunu za 
leto 2016 pa so plani-
rali 2.110.341 evrov 
prihodkov in 1.987.291 
evrov odhodkov. Do-
datno zadolževanje 
občine v letih 2015 in 
2016 ni predvideno.

Občina je predlog 
proračuna posredovala 
v javno obravnavo 21. 
novembra do 8. decem-

bra. V tem času je prejela samo en predlog za 
spremembo. Proračun za obe leti je bil pre-
dlagan in sprejet pravočasno, tako da so ga 
lahko začeli uporabljati 1. januarja letos in ni 

Čeprav sanacija klanca ob 
Trojiškem jezeru na ce-
sti Lenart–Porčič–Sveta 

Trojica še ni povsem končana, 
si vsi, ki so kakorkoli sodelovali 
pri njej, zaslužijo čestitke in pri-
znanje. Že sedaj se namreč vidi, 
da so sanacijo izvedli zares tako, 
kot je treba, kar je razvidno tudi 
iz naše fotografije. 

Trenutno izvajalci montirajo 
ograjo ob pločniku in podirajo 
drevje na brežini nad cesto, ka-
mor bodo položili mreže za utr-
ditev terena. Na zgornjem delu 
klanca pa bodo v prihodnosti 
zgradili krožišče.

Poleg direkcije za ceste, ki je 
investitor sanacije, in izvajal-
cev del si vse priznanje zasluži 
tudi občina Sveta Trojica z županom Darkom 
Frasom na čelu, ki je neumorno opozarjala, 
zahtevala in vztrajala, da do temeljite sanacije 
tega klanca pride. Res je bilo treba na sana-

cijo čakati dolgo, vendar je bilo vredno. Ko-
liko je sanacija stala, bo natančno znano po 
končanih delih, zanjo pa je bilo predvidenih 
okoli 800 tisoč evrov.

T. K.

Vlada RS išče vse možne načine, kako 
zakrpati proračunski primanjkljaj in 
zaustaviti nezadržno zadolževanje 

Slovenije, kateremu v zadnjih letih ni videti 
konca. V vrsti vladnih varčevalnih ukrepov 
so ponovno na udaru slovenske občine. V za-
dnjih letih je bilo veliko slišati tudi o Viranto-
vi ukinitvi manjših občin, ker njegov predlog 
ni naletel na plodna tla, so se manjših občin 
in destabilizacije slovenskih občin tokrat loti-
li drugače, z zmanjševanjem finančnih sred-
stev. 

Nekaj besed o tem smo spregovorili tudi z 
županom občine Sv. Jurij v Slov. gor. , ki nam 
je predstavil svoj pogled na nove ukrepe vla-
de RS. 

Peter Škrlec kritično ugotavlja, da pričetek 
leta 2015 in novi ukrepi, ki jih pod krinko 
»varčevalni ukrepi« želi uveljaviti slovenska 
vlada, občinam ne prinašajo nič dobrega. 
Vlada namreč pripravlja nov zakon, ki bo iz-
datno udaril po žepu občine. Posledično bo 
novi zakon najbolj prizadel ljudi, predvsem 
prebivalce na podeželju. Po trenutnem pre-
dlogu bi občina Sv. Jurij v Slov. gor. na letnem 
nivoju ostala brez 240.000 €. »Za našo občino 
pomeni to velik dele sredstev, namenjenih 

investicijam. S tem dodatnim zmanjšanjem 
finančnim sredstev občinam le-te kmalu ne 
bodo sposobne plačevati in zagotavljati niti 
osnovnih oz. rednih dejavnosti, medtem 
ko denarja za investicije praktično ne bo,« 
razlaga naš sogovornik, ki opozori, da se 
nam lahko kaj kmalu zgodi, da bo enostav-
no zmanjkalo denarja za tiste najbolj nujne 
stvari, kot so zagotavljanje zimske službe, 
popravila cest, subvencije za vrtce in zagota-
vljanje drugih socialnih transferjev. Žal bodo 
ta kratko ponovno potegnili prav državljani 
in prebivalci na podeželju. Naš sogovornik pa 
z žalostjo ugotavlja še dejstvo, da so mediji, 
ki so seveda na strani vlade, torej na strani 
tistih, od kogar imajo koristi, preveč kritič-
ni do manjših občin, katere želijo v javnosti 
prikazati, da so nepotrebne. A pozabljajo, 
da se župani ali pa vsaj večina županov bori 
za razvoj domačega kraja. Novi ukrepi sicer 
predvidevajo zmanjšanje sredstev za vse slo-
venske občine, a po besedah župana Škrleca 
se bo vse to najbolj poznalo na kvaliteti bi-
vanja ljudi na podeželju. Potrebe prebivalstva 
so namreč precej drugačne kot potrebe tistih 
v mestu.

Popravek: Začeli bodo graditi pločnike v Gočovi in 
Spodnji Senarski

O tem, za katere investicije bodo v občini Sveta Trojica namenili proračunska sredstva, 
smo obširno poročali že v prejšnji številki Ovtarjevih novic. Žal pa nam jo je v zvezi z iz-
gradnjo pločnikov v Gočovi in Spodnji Senarski zagodel »škrat« oziroma »komunikacijski 
šum«. Točno je, da si bo občina skupaj z direkcijo za ceste prizadevala za pričetek izgradnje 
pločnikov, avtobusnih postajališč ter javne razsvetljave tako v Gočovi kot v Spodnji Senarski. 
Dokumentacija za oba projekta je bila v glavnem pripravljena že pred leti, treba jo je samo še 
novelirati. Za netočno informacijo v prejšnji številki se bralcem opravičujemo.

T. K.

Klanec je po sanaciji dobil povsem nov videz.

Sprejem novorojenčkov
Občina Sv. Ana je pomlajena s 33 novoro-

jenčki, kar je največje število novorojenčkov 
od samostojnosti občine, prvič sta tudi dvojč-
ka, Liam in Kaja. Da je tak sprejem med župa-

novimi ljubšimi opravili, se ve, in prav je, da 
se vedno razveselimo novih občanov. Župan 
Silvo Slaček je v nagovoru zbranim staršem 
želel obilo zdravja in otroškega smeha ter 

veselja v družini. Rojeni v 
drugi polovici leta 2014 in 
vabljeni na dogodek so bili: 
Alja Kaučič, Filip Krancl-
binder, Celestina Breznik, 
Kaja Peserl, Zoya Felc, Ana 
Lebreht, Tinkara Triler, Izi-
dor Kaloh, Ažbe Škof, Tim 
Slaček, Klara Bauman, Lan 
Irgolič, Mai Kocbek, Liam 
Markuš, Kaja Markuš, Lara 
Župec in Šanaja Bruher. 
Sledila sta pogostitev ter 
spoznavanje staršev bodo-
čih sošolcev.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Jurovski občinski svet sprejel proračun za 
leto 2015

Javna razsvetljava v Zg. Partinju in na Vardi

Nov odlok o komunalnih in padavinskih 
odpadnih vodah

Županov sprejem nagrajenih dijakov in 
študentov 

Na zadnji seji občinskega sveta občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 18. 
12. 2014, so občinski svetniki sprejeli 

občinski proračun za leto 2015. V primerjavi 
s prvim branjem se ni bistveno spreminjal. 
Tako so proračunski 
prihodki načrtovani v 
višini 1.963.067 €, od-
hodki pa 1.900.256 €. 
Glede na prvo branje 
predloga proračuna so 
se odhodki zmanjšali 
za približno 15.000 € 
in sicer zaradi nujnega 
predčasnega plačila, 
ki je bilo za Energet-
sko sanacijo OŠ Jožeta 
Hudalesa izvedeno že 
v preteklem letu. Prav 
tako pa je občina že v 
lanskem letu plačala 
5 % zadržanih sred-
stev za projekt Celovi-
ta oskrba SV Slovenije s pitno vodo v višini 
10.000 EUR. Omenjena sredstva so bila pre-
razporejena na druge proračunske postavke: 
vzdrževanje javnih poti in občinskih cest vi-
šini 7.000 EUR, 3.000 EUR se je namenilo za 
ureditev protihrupne izolacije telovadnice, 

2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje ga-
silskega doma, 1.500 EUR za plačilo električ-
ne energije javne razsvetljave, 1.000 EUR pa 
se predvideva za dodatna dela v kulturnem 
domu, in sicer za ureditev sten za radiatorji.

Poleg sprejetega proračuna za 2015 je ob-
činski svet sprejel novo vrednost točke za iz-
račun nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča za naslednje leto. Slednja bo v skladu 
s sprejetim sklepom enaka za zazidana in ne-
zazidana zemljišča, in sicer v višini 0,002431. 

V občini Sveti Jurij v Slov. goricah ure-
sničujejo zastavljeni razvojni pro-
gram, tudi v ostalih zaselkih obmo-

čja te občine, pa čeprav tu in tam nekoliko 
z zamudo. Pred leti so namreč na tem delu 
Zg. Partinja, kjer so 
domačije v strnjenem 
zaporedju od hišne šte-
vilke 33 in 44, razširili 
in obnovili odsek ceste, 
ki je ob obnovi dobila 
ime navezovalna cesta 
na avtocestni priklju-
ček Vukovje–Pernica. 
Odsek te ceste vodi od 
občinskega središča v 
Jurovskem Dolu do že 
omenjenega cestnega 
priključka. V zadnjem 
času večina naših ob-
čanov uporablja to bli-
žnjico oz. navezovalno 
cesto, še posebej tisti, ki so zaposleni v Ma-
riboru.

Pri tem velja omeniti, kako modro je, če 
strokovnjaki pri projektiranju cestnih odse-

kov predvidijo določene zadeve, kot sta kana-
lizacija in cestna javna razsvetljava. Tako so 
tokrat izvajalci na tem odseku lahko vgradili 
oz. položili v zemljo ustrezne elektrovodnike 
in postavili kovinske stebre za razsvetljavo, ki 

so pač nekaj časa čakali, da bi jih uporabili. 
Vendar je bil načrt novembra realiziran in 
tako sedaj res služi svojemu namenu.

Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

Občinski svet občine Sveti Jurij v Slov. gor. 
je v letu 2014 sprejel nov Odlok o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode v občini. Občani so prejeli 

letak s predstavitvijo novosti.
Obširnejši članek o novem odloku bomo 

objavili v prihodnji številki Ovtarjevih novic.
Uredništvo

Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Peter Škrlec je tudi ob koncu lanskega 
leta sprejel dijake in študente, ki so v 

preteklem šolskem oz. študijskem letu dose-
gli izjemne rezultate na področju izobrazbe, 
športa ali kulture. Vse prisotne je župan na-
govoril in jim čestital za dosežene uspehe ter 
jim poleg finančnih nagrad, ki jih prejmejo 
nagrajeni dijaki in študentje, izročil še sim-
bolična spominska darila. 

Jasmina Zorjan je v šolskem letu 
2013/2014 zaključila srednješolsko šolanje na 
II. gimnaziji Maribor. Nagrado pa je prejela 
za izjemen splošni uspeh, ki ga je s 30-timi 
točkami dosegla na splošni maturi in s tem 
prejela tudi naziv zlate maturantke.

Aleksandra Verbošt je v študijskem letu 
2013/2014 diplomirala na Filozofski fakul-
teti Univerze v Mariboru, in sicer z izdelano 
diplomsko nalogo Kulturnozgodovinski po-
men Sv. Jurija za Jurovski Dol. Z omenjeno 
diplomsko nalogo, vezano na domači kraj, je 
Aleksandra doprinesla k razvoju lokalne sku-
pnosti. 

Vesna Zemljič, dijakinja II. gimnazije 
Maribor, je prejela nagrado za izkazovanje 

umetniške oz. intelektualne nadarjenosti, saj 
je prejela srebrno priznanje na regijskem tek-
movanju iz matematike. Prav tako sodeluje v 
Drug orkestru in kemijskem krožku, za kar 
je prejela srebrni ključ II. gimnazije Maribor. 
Ob vsem tem pa Vesna Zemljič obiskuje tudi 
Umetniško gimnazijo glasbene smeri, modul 
B, kjer dosega visoko povprečje.

Med nagrajenimi dijaki in študenti je bil 
ponovno tudi Jurij Črnčec, ki je v šolskem 

letu 2013/2014 dosegel 2. mesto na 
mednarodnem tekmovanju Geor-
ge Baptist v strežnih veščinah, ki 
je potekalo aprila 2014 v Luksem-
burgu.

Jacinta Kraner je prejela nagra-
do za uspešno zaključen študij in 
povprečno oceno 9,22 na Viso-
košolskem študijskem programu 
Predšolska vzgoja na Pedagoški fa-
kulteti Univerze v Ljubljani. Jacin-
ta je študij zaključila z diplomskim 
delom Socialno učenje s plesnim 
izražanjem in gibanjem. 

S športnimi dosežki pa sta svo-
je sokrajane in prijatelje ponovno 
nvaduševala Tadej in Gregor Ver-
bošt, ki zadnjih nekaj let v svojih 

kategorijah sodita med najuspešnejše sloven-
ske atlete-tekače na srednje proge. 

Tadej Verbošt je v lanskem letu dosegel 2. 
mesto v teku na 1000 metrov na mednaro-
dnem mitingu v Kapfenbergu in 2. mesto v 
teku na 1500 metrov na Prvenstvu Slovenije v 
dvorani v krožnih tekih na Dunaju. V teku na 
800 metrov je na Atletskem mitingu Univerze 
v Ljubljani zmagal. Gregor Verbošt pa je v 
minuli sezoni dosegel 3. mesto v teku na 1500 
metrov na Državnem prvenstvu Slovenije za 
mlajše člane v Celju, 3. mesto na Atletskem 
mitingu Univerze v Ljubljani v teku na 800 
metrov in 3. mesto v teku na 1500 metrov na 
Mednarodnem mitingu v Ljubljani.

Dejan Kramberger

Obvestilo o objavljenem
JAVNEM RAZPISU

za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma 
 v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 26. 1. 2015 objavila Javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev in sofinanciranje programov, projek-
tov ter drugih aktivnosti društev oz. drugih upravičencev na področju turizma v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015. Zagotovljena višina proračunskih sredstev je 3.000,00 
EUR. 

Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani 
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 27. 2. 2015. 

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

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

Dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo ne-
napovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslo-
vom) 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 prisp-
evek. 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. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora 
in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 27. februarja 2015! 
 Uredništvo
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ZNANJE ZA RAZVOJ DOGODKI IN DOGAJANJA

Novice iz izobraževalnega centra
Dediščina Slovenskih goric za jutri - 

Ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS
V mesecu januarju smo nadaljevali s 

predavanji o ohranitvi starih semen kul-
turnih rastlin na območju LAS. Predsta-
vljena nam je bila pot semen v Semenski 
knjižnici: pregled semen, razkuževanje, 
vpis semen v register semenske knjižnice 
ter kako testiramo kaljivost semen. 

Zadali smo si nalogo, da bomo zbrali 

čim več starih semen, in ker je obisk naših 
srečanj zelo velik, smo pregledali kar nekaj 
zbranih vzorcev. V petek, 16. januarja, smo 
obiskali Društvo Varuhi semen v Maribo-
ru, kjer so nam pripravili prijazen sprejem, 
predstavili svoje delovanje ter pokazali se-
mensko knjižnico. 

Izobraževalni center, Alenka Špes

Študentski klub Slov. goric aktivno v 2015 Združenje borcev Lenart podelilo priznanje

Poslovili smo se od starega leta in po-
gumno zakorakali v novo leto dogo-
divščinam in ciljem naproti. Januar 

je mesec, ki študentom ni najbolj pri srcu. 
Obveznosti na fakulteti se kopičijo, izpiti pa 
že glasno trkajo na vrata. Pa vendar zaradi 
tega ne smemo pozabiti na sebe, svojo dru-
žino in prijatelje, ki nam bogatijo in lepšajo 
življenje. Slednjega se zavedamo tudi v klubu, 
zato delamo projekte v smeri povezovanja in 
druženja mladih ter solidarnosti in pomoči 
drugim.

Otvoritveni projekt v letu 2015 je bil ŠKSG 
bowling, ki se je odvijal 16. 1. v Bowling cen-
tru Lenart. Člani so lahko bowlali brezplač-
no, simpatizerji so plačali simbolično ceno 3 
eur. Nekateri so bili pravi mojstri v podiranju 
kegljev, drugi pa v metanju krogel izven steze. 

Že naslednji dan, 17. 1., smo organizirali 
delavnico na temo pravilne ustne higiene. 
Predavali so nam študentje dentalne medici-
ne iz Medicinske fakultete v Ljubljani. Poučili 
so nas o pravilni ustni higieni, nam predali 
nekaj svojega znanja in z veseljem odgovorili 

na vsa vprašanja. Delavnica je bila sestavljena 
iz teoretičnega in praktičnega dela. Od zdaj 
naprej bomo imeli vsi udeleženci delavnice 
bleščeče bele nasmeške. 

Preostali del januarja smo namenili učenju 
in študijskim obveznostim. Mi pa že kujemo 
načrte za prihodnje mesece. V začetku febru-
arja se bomo odpravili na enodnevno smuča-
nje v Trbiž (Tarvisio). Podrobnosti o odhodu 
in ceni bodo še sledile. 

Naš naslednji večji projekt, ki je postal že 
tradicionalen, je smučanje 
v Kranjski Gori, kamor se 
bomo za cel vikend od-
pravili 27. 2. Zato že zdaj 
pozivamo vse člane in sim-
patizerje, da se pravočasno 
prijavite in si zagotovite 
mesto.

Vsem našim članom še 
vedno ponujamo veliko 
popustov, in sicer članski 
popust v vrednosti 25 % na 
vso dodatno opremo v Si-
mobil Halo centru Lenart, 
kopanje po ceni 4 € v Ter-
mah Radenci, kopanje po 
ceni 8 € v Termah Ptuj in 
brezplačno članstvo v Knji-
žnici Lenart. Ponujamo 

cenejše mesečne karte za obisk plesnih teča-
jev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih organizira 
Plesna dimenzija v Lenartu. Na voljo so tudi 
cenejše smučarske karte za Pohorje, Roglo in 
Krvavec. Vse dodatne informacije lahko naj-
dete na naši novi facebook strani (Študentski 
klub Slovenskih goric-ŠKSG), na naši spletni 
strani: www.sksg.org ali nas obiščete v času 
uradnih ur, ki potekajo v naših prostorih na 
Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.

Tina Rajh 

Na prednovoletnem srečanju v Voliči-
ni so se brali člani Združenja borcev 
za vrednote NOB Lenart, krajevni 

odbor Voličina in Lenart. To je vedno prilo-
žnost, ko si člani izmenjajo izkušnje, pregle-
dajo aktivnosti v mi-
nulem letu in začrtajo 
ideje za naslednje leto.

S lovenskogor išk i 
prostor je postal v letu 
2014 bogatejši za obno-
vljeno partizansko bol-
nišnico Cafa v Voličini, 
kjer se bo obnova še 
nadaljevala tudi v letu 
2015, in sicer urejanje 
okolja, tako da bo to 
vse bolj urejena točka 
zgodovinskega spomi-
na, ki pa tudi zelo do-
polni ponudbo turistič-
no zanimivih ogledov 
Slovenskih goric.

Seveda pa je še bolj 
pomembna skrb za ljudi. Člani te organiza-
cije so delovali v še težjih pogojih, kot so da-
nes, in so mnogi še vedno aktivni, kolikor jim 
omogoča zdravje. Med njimi je tudi Terezija 
Perko, dolgoletna blagajničarka in aktivistka 
KO ZB Lenart, ki jo poznajo njeni člani in 
članice predvsem po tem, da vsako leto pred 
novim letom obišče vsakega posebej in oseb-
no vošči praznike z majhnim, praktičnim 
darilom, ki predvsem prinese dobro voljo in 

nasmeh. Zato ni nič čudnega, če so predlagali 
gospo Terezijo za državno priznanje ZZB Slo-
venije in so ji ob tej priložnosti v Voličini tudi 
izročili veliko priznanje, srebni znak zveze za 
vrednote NOB. Bila je ganjena, ko je iz rok 

predsednika Alojza Bezjaka in članov uprav-
nega odbora prevzela priznanje, priložnostno 
darilo in cvetje. Zahvalila se je za pozornost 
in povedala, da bo pomagala, dokler »jo bodo 
nosile noge«.

Ob tej priložnosti smo se seveda zahvalili 
vsem aktivistom in si zaželeli, da bi vse svoje 
vrednote in načela lahko uspešno nadaljevali 
tudi v letu 2015.

Alojz Bezjak

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje

Vrhunska 
poročna fotografija

FOTOGRAFIRANJE
SNEMANJE

UOKVIRJANJE
TRGOVINA 

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

 

Na OŠ Benedikt je že šesto leto zapo-
red zadonela šolska himna v pozdrav 
vsem obiskovalcem na tradicional-

ni prireditvi ob dnevu šole. Tokratna je bila 
presežek v vseh pogledih: 225 učencev ter 60 
otrok vrtca se je izmenjalo na odru v kavboj-
sko obarvani predstavi. Trije nadebudneži 
(Maja, Martin in Karin) po ogledu nogome-

tne tekme dobijo prav 
posebno karto, ki jih 
lahko popelje kamor-
koli. Nezavedajoč se 
čudežne moči karte 
lahkomiselno pomi-
slijo na Divji zahod in 
glej: želja se jim ure-
sniči, pristanejo med 
kavbojci in indijan-
ci. Maja in Martin se 
znajdeta sredi revolve-
raškega spopada in pri 
tem obupano iščeta 
Karin, ki je izginila neznano kam. Ko se stra-
sti poležejo, spoznata zanimiva kavbojca, ki 
ju odpeljeta v saloon k lepi »kelnarci«. Karin 
pa se medtem znajde v napačnem trenutku 
na napačnem mestu, saj pristane sredi indi-
janske poroke in mladoporočenec se nemu-
doma zaljubi vanjo in se želi poročiti z njo, 
»ki je poslana z neba od boga«. Ob ritmih 
kavbojskih pesmi, ki so jih vokalno in plesno 
popestrili učenci in najmlajši z vrtca, se je 
splet dogodkov razvozlal in naši nadebudneži 
so se na Divjem zahodu končno našli. Ker je 
bil že čas, da se njihove glave nekoliko ohladi-
jo od vročega peska, jih čudežna karta pope-
lje na hladno in znajdejo se sredi smučarske 
tekme za svetovni pokal, kjer je v skupnem 
seštevku vodilna naša Tina Maze. Ker pa je 

bila temperaturna razlika vendarle preočitna, 
si zaželijo udobnega domačega zavetja in kar-
ta jih varno pripelje nazaj domov, v Benedikt. 
Tu zbrano množico nagovorita župan Milan 
Gumzar ter ravnatelj OŠ Benedikt Milan Ga-
brovec.

Vrhunec večera je bil seveda nastop glas-
bene skupine Čuki, ki so ne samo zapeli in 

zaplesali skupaj z naši-
mi učenci, ampak raz-
vneli vse občinstvo do 
te mere, da je športna 
dvorana Benedikt di-
hala kot eno, zlasti ob 
pesmi Daj mi poljub, s 
katero smo združeni v 
en glas našo prireditev 
tudi zaključili.

Tako obiskovalci kot 
gostje, glasbena skupi-
na Čuki, so doprinesli 
neprecenljiv dar v naš 

šolski sklad,  iz katerega se financirajo šte-
vilne dejavnosti za učence socialno šibkih 
staršev. 

Vsega tega pa ne bi bilo brez marljivega 
dela učiteljev, ki so zadnji mesec v pripravo 
prireditve vložili veliko truda, časa in volje 
ter pripravili učence za nastop in poskrbeli 
za brezhibno izpeljano prireditev. Nasmeh, 
aplavz in zadovoljstvo odhajajočega občin-
stva ter gostov, ki so na svoji spletni strani 
zapisali sledeče: »Na tako lepi šolski priredi-
tvi kot danes v Benediktu pa že dolgo nismo 
bili«, nam je ponovno pokazalo, da timsko 
delo in dobra volja prineseta uspeh, še večji 
pa je občutek zadovoljstva, da smo naredili 
nekaj dobrega za naše otroke in učence.

Zapisala: Vesna Breznik 

6. tradicionalni dan OŠ Benedikt
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Društvo upokojencev Sv. Trojica v Slov. 
goricah je dva dni skrbelo za prijazen spre-
jem obiskovalcev. 30. 12. 2014 so se dobili 
upokojenci iz Zveze društev 
upokojencev Slovenske gorice 
Lenart in pobratenih društev 
Mačkovci in Rogoznica. 

Župan občine Sv. Trojica v 
Slov. goricah Darko Fras, pred-
sednik Zveze DU Slovenske 
gorice Lenart Stanko Kranvo-
gel, tajnik DU Rogoznica Stan-
ko Menoni in predsednik DU 

Mačkovci Dezider Obal so bili zadovoljni za-
radi aktivnosti društev upokojencev ter vsem 
zaželeli srečno 2015. 

Pri Sv. Trojici je otroke obdaroval Božiček

Iz božično-novoletnega dogajanja Božični prazniki na Sveti Ani

Pričakovanje praznikov v vrtcu v Jurovskem Dolu

Zelo uspešna razstava jaslic »Sveta Trojica 2014«
Poslanstvo razstave je zelo široko, v prvi 

meri je namen razstave približati ljudem bo-
žično sporočilo, božično zgodbo, kar so pri 
Sveti Trojici zelo dobro znali že 
naši predniki.Predvsem doma-
čini - naselja in društva - pri-
pravijo takšne izdelke, ki so 
po veličini in kvaliteti vredni 
vsega spoštovanja in občudo-
vanja, kjer je vloženega veliko 
časa in tudi denarja. Seveda 
številni posamezniki in ume-
tniki ter učenci OŠ in vrtca 
z njihovimi mentorji pridajo 
svoj del in nastane razstava, ki 
nam jo številni zavidajo. A naj-
večje bogastvo naše razstave je, 
da nismo dosegli samo tistih 
zunanjih ciljev, kot je lepa in 
zanimiva razstava ter čim večje število obi-
skovalcev, kar nam počasi vsekakor uspeva, 
ampak da zelo veliko ljudi (seveda ne vsi) s to 
razstavo živi, se za njo razdaja. Največjo težo 
razstavi daje dežurstvo društev in naselij, ki 
ob prazničnih dneh niso doma ob topli peči, 
pač pa poskrbijo, da so jaslice resnično žive. 
Kljub zavidljivim obiskom in kljub oblože-
nim mizam in prisrčni pogostitvi so njihovi 

»šparavčki« zvečer sicer bolj prazni, zato se-
veda v materialnem smislu trud seveda ni-
kakor ni poplačan, vendar je vsaj za enkrat 

tako, da ljudje ne delajo tega za denar, ampak 
za njihovo dušo in za dobro vseh in kraja; s 
tem poskrbijo, da to čutijo tudi obiskovalci. 
Upamo, da bo tako tudi ostalo, zato se ob tej 
priložnosti občina Sveta Trojica kot koordi-
nator razstave zahvaljuje vsem 81 letošnjim 
razstavljavcem in vsem drugim, ki ste tako ali 
drugače pripomogli k letošnji razstavi. 

Jože Žel

Trojiške jaslice spet v Europarku v Mariboru

TD Sv. Trojica v Slov. gori-
cah se je z jaslicami že drugič 
predstavilo v Europarku v Ma-
riboru. Ivanka Ferlinc je izre-
zljala ovčice v primernem me-
rilu. Darja Šuta, Jožica Cvetko, 
Betka Vajngerl, Anita Robič in 
Tatjana Klobasa so po lastni 

zamisli iz raznih materialov 
oblikovale ostale figure. Jože 
Rojko je za jaslice izdelal ma-
keto trojiške cerkve in hlevček 
iz lesa, kar se je prostorsko do-
bro ujemalo. Jože Ploj je vtisnil 
dušo figuram z namazom oči. 
Pri postavljanju jaslic je skupi-
no odlikovala enotnost in nav-
dajalo veliko zadovoljstvo.

V Športni dvorani Sv. Trojica je v torek, 23. decem-
bra, otroke, ki so bili rojeni v obdobju 1. 1. 2008–31. 
12. 2013 vključno z vsem prvim razredom Osnovne 
šole Sv. Trojica obiskal Božiček. Za darila in organi-
zacijo prireditve je poskrbela občina, Božiček pa je 
obdaroval 95 otrok.

Nadvse prisrčno prireditev je vodila Maja Fridau. 
Otroke in obiskovalce je nagovoril župan Darko Fras. 
»Glavno besedo« je imel Božiček. Otrokom je priča-
ral zgodbo o Afriškem princu, ki ga letos spremlja ob 
obdaritvi otrok. Posebno razpoloženje je iz otrok iz-
vabil, ko jih je povabil na skupni ples. 

L. K., OU

Lani so farani pod oltarjem far-
ne patrone sv. Ane občudovali prav 
posebne jaslice, ki so pritegnile 
številne poglede, predvsem pa 
odobravanje nečesa povsem nove-
ga. Jaslice so unikatno ročno delo 
gospoda Plohla iz Juršincev, ki je 
jaslice posodil v župnijo Sveta Ana. 
Po besedah župnika Tončka Frasa 
lahko pričakujemo tudi ob priho-
dnjem božiču posebne jaslice, ki so 

tudi zelo dragocene ter prava 
paša za oči. V kapelici Mari-
jinega obiskovanja v Rožen-
gruntu pa so člani KORK-a že 
tradicionalno postavili jaslice 
pred oltar in tako še ob okra-
šenem drevesu pred kapelico 
poskrbeli za praznično božič-
no vzdušje.

Besedilo in foto:  
Suzana Rejak Breznik

Vzgojiteljice smo naredile uvod v prazni-
čen december z božično delavnico, na kateri 
smo pripravile adventne 
venčke, različne zelene 
in suhe aranžmaje, kole-
darje, voščilnice in še kaj 
bi se našlo. Vse te izdelke 
smo razstavile na vrtče-
vskem hodniku in jih za 
prostovoljne prispevke 
ponudile našim otrokom 
ter njihovim staršem, da 
so si z njimi lahko po-
lepšali vesele trenutke 
pričakovanja vseh dobrih 
mož in novega leta. Ves 
december smo z otroško 
iskrivostjo krasili smre-
čice, praznično urejali 
igralnice, likovno ustvar-
jali z različnimi materiali 
in tehnikami, poslušali 
različne zgodbe, telova-
dili, plesali, se fotogra-
firali, mesili in miksali 
testo, da je po pečenih 
piškotih mamljivo dišalo 
po vsem vrtcu. 

Še posebno nam ostaja v spominu zadnje 
skupno srečanje vseh otrok iz vrtca in nji-
hovih staršev, ki je potekalo v sredo, 10. 12. 
2014. Zbrali smo se v kulturnem domu, kjer 
nas je vse zbrane najprej pozdravil župan 
Peter Škrlec, ki si je z nami ogledal lutkovno 
predstavo Društva za boljši svet Pri zdravni-

ku Zdravku. Po končani predstavi smo se vsi 
skupaj podali na večerni pohod z lučkami po 

Jurovskem Dolu. Seveda ne smemo pozabiti 
omeniti, da nas je v vrtcu obiskal tudi dedek 
Mraz. S prikupnim zajčkom ob glasbeni spre-
mljavi Alenke Kolman smo v družbi starega 
sivega moža preživeli radostno dopoldne. 

Vida Ornik, Vrtec pri OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol 

Božiček obiskal otroke v Jurovskem 
Dolu 

V predbožičnem času je otroke v občini Sv. Jurij v 
Slov. gor. obiskal tudi Božiček, ki jim je razdelil da-
rila. Nasmehe na otroške obraze pa so prinesli tudi 
člani Lutkovnega gledališča Pika, ki so uprizorili 
predstavo Zaljubljeni žabec. Otrokom in staršem 
je v kratkem nagovoru nekaj besed spregovoril tudi 
župan Peter Škrlec in jim zaželel veliko lepih tre-
nutkov v prazničnem času vse dobro v novem letu. 

D. K. 

DU Sv. Trojica in organizirani ogled jaslic

Predsednica Marija Klobučar 
in podpredsednik Ivan Herič ob 
društvenih jaslicah

Frasove jaslice v Gočovi
Na fotografiji je Franc Fras, avtor jaslic, 

ki zasedajo polovico verande na Frasovi 
(nekoč) kmetiji v naselju Gočova v občini 
Sv. Trojica v slov. goricah. Ob mojem obi-
sku mi je Franc potožil, da je mimo go-
čovskih hiš veliko prometa, nimajo pa še 
pločnika … pa je zelo nevarno. Franc je že 
v trojiški osnovni šoli rad izdelal kakšne 
predmete, ki jih je tudi tokrat uporabil pri 
svojih jaslicah. Na njih je veliko gibanja in 
luči. Teče pa tudi voda, ki je vir življenja 
in očiščenja. 

Foto in besedilo: Slavko Štefanec
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Pozdrav sosedu že sedmič

Blagoslov konj ob cerkvi Sv. Treh Kraljev

5. nočni Antonov pohod

Godbeniki popestrijo veliko dogodkov

Jurančičev čebelnjak na Medeni kmetiji Hauzer

Cerkvenjaški Florjan je dočakal 2. blagoslov

V Sv. Trojici v slov. goricah se je v so-
boto, 27. 12. 2014, ob 19. uri odvijala 
zdaj že (sedma) tradicionalna krajev-

na prireditev Pozdrav sosedu, ki jo organizira 
Turistično društvo Sv. Trojica. Kandidati, ki 
jih je izglasoval njihov zaselek, so tekmovali 

v znanju iz sedmih različnih tematskih sklo-
pov (predstavitev kraja). Dogodek je bil pre-
stavljen v zapolnjeno športno dvorano. Večer 
je bil poln presenečenj, saj so ob domačem 
pevskem zboru KUD Sveti Frančišek, mla-

dih harmonikarjih, trojiškem ansamblu kot 
presenečenje večera nastopili tudi Bilbi, Maja 
Založnik, 6 Pack Čukur, zmagovalka Grand 
Prix Croatia Anita Kralj in zmagovalka Fen-
sa 2014 Lea Leutgeb, za smeh pa je poskr-
bel Jože Ploj. Prireditev sta že tradicionalno 

uspešno in inovativno po-
vezovala David Klobasa 
in Rosana Fišer. Naj sosed 
2014 je postal Branko Dru-
žovec, Osek, drugo mesto 
je dosegel Jože Žel, Verja-
ne, tretje Igor Kirbiš, Sv. 
Trojica. Naslednji so Jožica 
Leutgeb, Sv. Trojica, Mari-
na Čuček, Porčič, Kristina 
Peklar, Gočova in Marja-
na Padovnik, Senarska. V 
komisiji so bili: Darja Šuta 
(avtorica prireditve), Mili-
ca Škof in Drago Šenekar. 
Na prireditvi je bil v pro-
jekciji predstavljen lanski 
naj sosed Milan Anželj, ki 

je s predsednikom TD Marjanom Klobaso 
podelil bogate nagrade. 

 Besedilo: Slavko Štefanec,  
foto: Jože Leutgeb

Društvo ljubiteljev konj Benedikt, ki ga 
vodi Simona Kaučič, je na Štefanovo, 
26. decembra, ob podružnični cerkvi 

Sv. Treh Kraljev ob lepem sončnem vremenu 
pripravilo blagoslov konj. Potekal je po pozni 

maši, ki jo je v podružnični cerkvi Sv. Treh 
Kraljev daroval benediški župnik Marjan 
Rola. Mašno daritev je ob igranju Anite Kralj 
na orgle s petjem spremljal Župnijski pevski 
zbor Benedikt. K blagoslovu konjev, ki se je 

odvijal na trati okoli 
cerkve, so ljubitelji ko-
njev prignali 48 konj 
iz Benedikta, Sv. Ane, 
Sv. Jurija in Sv. Trojice 
v Slovenskih Goricah, 
Zgornje Velke, Sloven-
ske Bistrice in Cer-
kvenjaka. To je bil peti 
blagoslov konj, ki ga je 
organiziralo društvo. 
Ob tej priliki so s slad-
karijami, kuhanim vi-
nom in čajem pogostili 
vse, ki so se udeležili 
sv. maše in blagoslova 
konj. 

Ludvik Kramberger Tradicionalni Anto-
nov pohod, katerega 
organizator je Turi-

stično društvo Cerkvenjak, 
je tudi letos kljub dežju 
privabil lepo število poho-
dnikov od blizu in daleč. 
Tokrat je pohod potekal na 
relaciji Cerkvenjak–Stane-
tinci–Andrenci–Peščeni 
vrh–Cerkvenjak. Za poho-
dnike na okoli 8,5 kilome-
trov dolgi poti je bilo, kot 
običajno, tudi tokrat dobro 
poskrbljeno. Zanje so s 
prigrizkom in rujno cer-
kvenjaško vinsko kapljico 
poskrbele družine Firbas, 
Purgaj in Žižek v Stane-
tincih, Fleisinger v Andrencih in Šipek v Pe-
ščenem vrhu. Da pohodnikom ni manjkalo 

ničesar, je nedvomno razvidno iz posnetka. 
Tekst in foto: Franc Bratkovič 

Brez Slovensko-
goriškega or-
kestra MOL iz 

Lenarta na nekdanjem 
lenarškem območju ne 
mine skoraj nobena 
pomembnejša priredi-
tev ali svečanost. Tako, 
razumljivo, niso manj-
kali tudi na Antono-
vem farnem žegnanju 
v Cerkvenjaku, kjer je 
nastal tale posnetek in 
odkoder prihaja tudi 
več njihovih članov.

F. B. 

Že dolgo je znano, da je slovenskogori-
ški čebelar Jože Hauzer marljiv zbira-
lec Jurančičeve čebelarske dediščine. 

V Cogetincih na svoji medeni kmetiji hrani 
obsežno zbirko eksponatov, ki so lokalni spo-
menik in vpisani v evidenco kulturne dedi-
ščine. Veliko priznanje je dobil v mesecu de-
cembru, ko mu je Čebelarska zveza Slovenije 
na zaključni slovesnosti v Lukovici podelila 
pomembno priznanje za pravi slovenski če-

belnjak. To je Jurančičev čebelnjak, za slo-
venskogoriške razmere narejen po strešnem 
vzorcu koruznika, kar kaže na značilno iznaj-
dljivost našega kmečkega človeka. Priznanje 
je oblikoval priznani arhitekt, dr. Juvanec, 
ki je tudi sodeloval v strokovni komisiji, ki 
je dodeljevala nagrade. Hauzer je s prijatelji 
in ženo takoj namestil priznanje na sloviti 
objekt kulturne dediščine.

Marija Šauperl

PGD Cerkvenjak je lani pripravilo blago-
slovitev obnovljenega Florjana. Kot je 
dejal Peter Šafarič, predsednik gasilske-

ga društva, je to bila priložnost, da se srečajo 
tudi na slovesnosti v gasilskem domu, ne pa 
zgolj na delovnih akcijah ali ob operativnih 
posredovanjih. Ivo Lorenčič, član društva in 
umetnik, je res že pred časom obnovil Florja-

na, vendar je bilo ob 80-letnici društva preveč 
stvari, ki so bile na ta dan nove. Ivo za obnovo 
ni zahteval niti centa. »Mislim, da je prav, da 
se mu zahvalimo za njegov trud in vse pro-
stovoljne ure, ki jih je opravil ob obnovi Flor-
jana,« je dejal Šafarič.

Tudi moderator prireditve, ki je sicer po-
tekala le v društvenem krogu, Franc Bratko-

Štefanov blagoslov v Rožengruntu

Eden bolj priljubljenih patronov je tudi 
sveti Štefan, ki je prvi krščanski mu-
čenec in eden 

sedmih diakonov pr-
votne skupnosti v Jeru-
zalemu. Leta 34 našega 
štetja je bil obsojen na 
smrt s kamenjanjem. 
V Sloveniji mu je po-
svečenih 37 cerkva. Na 
ta dan se povsod, kjer 
se najdejo konjeljubci, 
opravi blagoslov ko-
njev, tako se že več let 
zapovrstjo zbirajo pri 
blagoslovu konj tudi pri 
rožengrunški kapelici. 
Lani je nestanovitno in 
vetrovno vreme s slabšo napovedjo prignalo 
nekoliko manj konjenikov k rožengrunški 
kapelici na Sv. Ani, a kljub manjši udelež-
bi je ostal dober občutek ob srečanju s tako 
gracioznimi živalmi, kot so konji. Konjeniški 
klub Srebrni jezdec, ki mu že od vsega začet-

ka predseduje Herman Vakej, je tudi letos po 
blagoslovu, ki ga je konjem podelil laiški di-

akon Janez Kurnik, s pecivom in toplimi na-
pitki pogostil domačine, ki so se zbrali ob tej 
priložnosti. Prav je, da se ta tradicija ohranja 
in je ne gre zapostaviti tej plemeniti živali v 
škodo, nam pa v pozabo.

Besedilo in foto: Suzana Rejak Breznik

vič je poudaril, da je tudi leto 2014 jubilejno. 
Leta 1924 so v Cerkvenjaku namreč začele 
delovati tako imenovane gasilske trojke, ki so 
bile zametki cerkvenjaškega gasilstva.

Na slovesnosti sta zbrane nagovorila tudi 

župan Marjan Žmavc in avtor 
Florjana Ivo Lorenčič. Župan 
Žmavc je ob tej priliki PGD 
Cerkvenjak predal bronasti 
znak Civilne zaščite, ki ga je 
društvu ob dnevu civilne za-
ščite podelil poveljnik Civilne 
zaščite Republike Slovenije za 
požrtvovalno in uspešno opra-
vljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči. Prejemnik brona-
stega znaka CZ je bila takrat 
tudi občina Cerkvenjak.

Kulturni program sta izve-
dla mlada glasbenika, učenca 
Osnovne šole Cerkvenjak–Vi-
tomarci, Nejc Kuri in Dejan 
Pučko. Sledil je blagoslov ob-

novljenega Florjana, ki ga je opravil farni žu-
pnik in član cerkvenjaškega gasilskega dru-
štva Janko Babič.

Tekst in foto:Franc Bratkovič
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Potepanja s Športnim društvom Sveta Trojica

Knjižnica Lenart in oporni zidovi

Pri KD Vrelec spet po poteh tradicije

Moram priznati, da 
smo se kar hitro 
ogreli za idejo pred-

sednika društva Valerija Zor-
ka in mu sledili vse do Roga-
ške Slatine, Olimja, Bizeljskega 
in ne nazadnje do Kumrovca 
in obiska rojstne hiše Josipa 
Broza Tita. Bilo je nepozabno 
doživetje, kar dokazuje tudi 
fotografija, s katerim smo za 
leto 2015 nabrali veliko pozi-
tivne energije.

Saša Lovrenčič

Po napornem deževnem poletju in vo-
litvah se je nadaljevala tudi sanacija 
Knjižnice Lenart. Župan mag. Janez 

Kramberger je ob podpori občinske uprave 
začel z dolgo pričakovano sanacijo kleti, ki 
jo je uničevala voda. Del južnega zidu je že 
razbremenjen dotoka vode, tako da se stene 
deloma že sušijo.

Celoten objekt bo posto-
pno odkopan, postavljen 
bo obodni zid, ki bo tvoril 
prezračevalni jašek, kar bo 
preprečilo zamakanje. S 
tem bo objekt »rešen«. Vre-
dnost tega dela postopka 
je okoli 130.000,00 EUR, 
izvajalec pa je podjetje 
Kupola iz Maribora. Le za 
prvi del južnega opornega 
zidu so porabili že 6 „hru-
šk“ betona, da bo sanacija 
res dobra in uspešna.

Občina je pri Ministr-
stvu za kulturo uspela s 
prenosom sredstev in si 
priskrbela delno financi-
ranje projekta, da pa je delo potekalo pregle-
dno, sta poskrbela Jože Dukarič in Martin 
Breznik ob budnem očesu direktorice lenar-
ške občinske uprave mag. Vere Damjan Bele 
in nadzornika Veselka.

Pomembno je, da so se dela začela in ne-
moteno potekajo, kajti objekta, ki stoji sredi 
mesta in v katerem potekajo družbeno kori-
stne dejavnosti, ni dopustno pustiti propa-

dati. Žalostno je, da je vse skupaj posledica 
malomarne izgradnje objekta v preteklosti ob 
pomanjkanju nadzora. 

V tem letu pričakujem pogum občinskih 
svetnikov, da bodo v proračunu načrtovali 
sredstva, ki so nujno potrebna za sanacijo 
notranjosti, da se bodo prostori v jeseni 2015 
lahko zopet uporabljali in povezovali ljudi.

Pohvala gre knjižničarkam z direktorico 
Marijo Šauperl na čelu ter vsem uporabni-
cam in uporabnikom knjižnice ter okoliškim 
prebivalcem, da so tako dobro prenašali dela 
in neustrezne razmere v kletnih prostorih in 
jih trpijo še sedaj ob nadaljnji gradnji. Upam 
tudi na nadaljnjo podporo občanov pri sana-
ciji, npr. s prostovoljnim delom.

Izak Matej Ciraj, www.Etri.si

Tokrat so člani društva KD 
Vrelec v Baru Sončnica v Be-
nediktu že drugič organizirali 

spletanje »krtevačev« iz vrbovih vej, 
ki so namenjeni za obujanje tradici-
je ob tepežnici, oziroma »pametvi«, 
kot rečemo tod naokrog. Zbralo se je 
kar nekaj domačinov, kjer smo se od 
mojstrov Maksa in Jožeta Potočnika 
učili teh spretnosti. Potrebovali smo 
8 vej za en izdelek. Ženska publika je 
v tej ideji našla tudi kakšen nov vzo-
rec pletenja kitk.

Naredili smo preko 20 krtevačev, 
seveda pa jih naslednji dan, torej 28. 
12. 2014, tudi preizkusili. 

Saša Lovrenčič

VABILO
Večer hospica z naslovom

KAKO ODPUSTITI
bo izjemoma v petek, 6. februarja, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska 

c. 12/II.
Odpusti, da osvobodiš v sebi moči ljubezni. (Martin Gray)

Odpustiti ni lahko. Ni dovolj, da to hočemo. Odpuščanje je umetnost. Skrivnost te ume-
tnosti je v razumevanju, da odpuščanja ne moremo omejiti na dejanje volje ali na moralno 

dolžnost. Odpuščanje je namreč sad procesa, ki vključuje vse človeške zmožnosti. Znati 
odpustiti pomeni osvoboditi se tesnobnega nemira, ki ga prinašajo zamere, in narediti 

odpuščanje za izvor in sredstvo psihološke in duhovne rasti.
Na srečanju se bomo o tem pogovarjali s prevajalko knjige.

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

Vojni čas je dodobra zaznamoval tudi kra-
je med Pesnico in Ščavnico. V mnogih so na 
začetku 20. stoletja prihajala do izraza na-
rodnostna nasprotja med večinskim sloven-
skim in ekonomsko vplin(ejš)im nemškim 
prebivalstvom. Najlepši primer kraja z naro-
dnostnimi boji je bil ravno Lenart. V desetle-
tju pred prvo svetovno vojno je bila ustanovi-
tev Sokolskega društva leta 1908 nadgradnja 
živahnega delovanja za utrjevanje slovenstva 
v trgu, ki je sicer na zunaj kazal nemško lice, 
čeprav je bil skoraj docela slovenski; večina 
tržanov je bila namreč slovenskega rodu. Šte-
vilni med njimi pa so se, ker je bilo to imeni-
tnejše in je pomenilo v primerjavi s sloven-
skim ljudstvom višjo socialno stopnjo, šteli 
med Nemce.3 

Po ljudskem štetju iz leta 1900 so pri Le-
nartu našteli 306 Nemcev in 297 Slovencev, 
leta 1910 so našteli 323 Nemcev in 302 Slo-
venca. Okolica je bila povsem slovenska, saj 
je štel lenarški sodni okraj po ljudskem štetju 
iz leta 1900 samo 380 Nemcev in 17.115 Slo-
vencev. Za narodnostne razmere pri Lenartu 
je bilo pomembno predvsem to, kako so bili 
usmerjeni uradniki v posameznih uradih in 
pripadniki svobodnih poklicev. Močna opora 
Slovencev je postajala Ljudska šola, še zlasti 
po letu 1895, ko je bilo v središču Slovenskih 
goric zgrajeno mogočno šolsko poslopje, eno 
najlepših in največjih v Slovenskih goricah in 
na slovenskem Štajerskem. 

Manj zanimive kot pri Lenartu so bile na-
rodnostne razmere v okoliških krajih, kjer 
narodnostnih bojev med Nemci in Slovenci 
tako rekoč ni bilo. Med intelektualnimi po-
klici so igrali važno vlogo zdravniki, med ka-
terimi je najbolj izstopal dr. Alojz Kraigher iz 
Sv. Trojice.4 

Kritike in pritiski v družbi so se pred iz-
bruhom prve svetovne vojne samo še krepili 
in po 28. juniju 1914 prišli do polnega izraza; 
dogodki v Sarajevu in temu sledeča vojna na-
poved Avstro-Ogrske Srbiji je presekala rela-
tivno mirno življenje v osrednjih Slovenskih 
goricah. Mobilizacija mož in fantov je bila le 
še vprašanje časa in že 26. julija 1914 so na-
vsezgodaj zjutraj prišli v Lenart uradniki iz 
Maribora in objavili delno mobilizacijo, po 
kateri je čez nekaj dni sledila splošna mobili-
zacija. Najprej je bilo v trgu čutiti razburjenje, 
nato pa navdušenje. Veliko je bilo glasnih kli-
cev »Hoch Österreich, nieder mit Serbien«. 
Veliko je bilo popivanja, psovk in kletvic na 
račun slovenstva.5 Mobilizacija v Slovenskih 
goricah je bila obsežna, saj so celo noč ko-
rakali mladeniči skozi Lenart. Večja skupina 
mobilizirancev se je zbrala 26. julija 1914. Na 
čelu kolone, ki jo je spremljala pihalna godba, 
je bil Ferdinand Golob iz Sv. Trojice. Na veli-

ko so prepevali in vriskali, godba pa je več-
krat zaigrala tudi cesarsko himno. In takrat 
se nekateri navzoči niso odkrili (niso dvignili 
klobukov, ker niso bili Nemcem naklonjeni), 
kar je pri nemških tržanih povzročalo jezo in 
ogorčenje. Glasno jezo je na mnoge sloven-
sko zavedne tržane trosil lenarški župan He-
nrick Sollag. Zoper njega je zaradi takšnega 
obnašanja vložil tožbo poštar Vladimir Fabi-
ani, a je bil župan Sollag oproščen. 

Veliko visokih uradnikov in tudi sodnikov 
je bilo mobiliziranih, med njimi tudi takratni 
lenarški sodni starešina oziroma predstoj-
nik, ki ga je nato nadomestil Ožbalt Ilaunig. 
Kronisti poročajo, da je bilo samo iz obmo-
čja Jurovskega Dola mobiliziranih 271 mož 
in fantov. »Vsi vpoklicani župljani Sv. Jurija 
so šli navdušeni v boj zoper sovražnike naše 
preljube avstrijske monarhije«.6 Mobilizirani 
vojaki so iz Slovenskih goric potovali do Ma-
ribora peš ali z vozovi, iz Maribora pa z vla-
ki na fronti proti Rusiji in Srbiji. Povprečna 
starost mobilizirancev iz Slovenskih goric je 
znašala 30 let. Pri Sv. Trojici so mobilizirali 
tudi učitelje na tamkajšnji šoli, katere so mo-
rale nadomestiti oziroma zamenjati učiteljice 
brez stalnega delovnega mesta. Zaradi vojne 
napovedi in mobilizacije so se na vseh šolah 
začele predčasne počitnice, ki so trajale do 
aprila 1915. Znatna mobilizacija je zajela tudi 
benediško območje. 

Od mobiliziranih iz benediškega območja 
je v prvi svetovni vojni padlo 98 mož in fan-
tov, največ na soški fronti,7 nekaj pa tudi na 
ruski fronti in na Balkanu. Število padlih na 
benediškem območju presega slovensko pov-
prečje, ki znaša 20 padlih vojakov na 1000 
prebivalcev; za Benedikt je ta delež krepko 
višji, saj znaša 49,5 vojaka na 1000 prebival-
cev.8 Dodatno je bilo pri Benediktu tudi po 
koncu vojne veliko žrtev, saj je sestradane in 
slabotne ljudi zdesetkala »španska gripa«, ki 
je prispevala svoje k še višji umrljivosti že 
tako nemočnega prebivalstva. Kronist Milan 
Kocuvan je ob tem zapisal, »da so mrliče po-
kopavali kar brez krst in jih grobali v dolge 
jame«. 

Pri Sv. Trojici je med prvo svetovno vojno 
padlo 13 vojakov.9 Na cerkvenjaškem obmo-
čju je prva svetovna vojna terjala 92 žrtev, kar 
je približno enak delež kot v Benediktu in je 
tudi višji od slovenskega povprečja. Cerkve-
njaški mobiliziranci so se bojevali od Rusije 
do soške fronte.10 Visok krvni davek so pla-
čali tudi možje in fantje od Sv. Ane. Ti so se 
najprej bojevali na vzhodni fronti v Galiciji, 
nato pa še na soški fronti in v tirolskih Alpah. 
Bili so tudi vojaki »črne vojske« v Pulju.11

Nadaljevanje prhodnjič!

3Bogo Teply, Narodnostni in politični boji pri Lenartu v desetletju pred prvo svetovno vojno,v: Svet med 
Muro in Dravo, Maribor 1968, 497.

4Dr. Alojz Kraigher je poznan kot naturalistični pisatelj, ki je zaslovel z romanom Kontrolor Škrobar. Pri 
tem knjižnem delu gre za asimilacijsko-genocidno in narodnoobrambno komponento romana, ki je dvignil 
veliko prahu. Kraigher je z njim testiral odpornost slovenskega uradnika in kmeta do narodnostnih roparjev 
(slovenski uradnik je državno lojalen, oblast mu da mir, dokler ne pokaže narodne zavesti; vsak najmanjši 
izraz narodne zavesti pa se ovrednoti za izdajstvo, za napadalni panslavizem (prim. Franc Zadravec, Spremno 
besedilo Kontrolorja Škrobarja, Maribor 1973, 485, 503.). Pri Kraigherju je od jeseni 1910 do spomladi 1911 
živel pisatelj Ivan Cankar, ki je v svojih pismih prijateljem v Ljubljano pisal o »narodnostni mizeriji« v tem delu 
Slovenskih goric.

5Ibid. Znan je primer novomašnika Martina Kozarja od Sv. Ane v Slovenskih goricah, ki se je s svojimi gosti 
pripeljal v Lenart na vozu, okrašenem s slovenskimi zastavicami. Razburjeni nemško čuteči tržani so to smatra-
li za izzivanje in so z voza potrgali zastavice in sramotili mirne goste novomašnika Kozarja.

6Kolo časa, Zbornik ob 230-letnici šolstva v Jurovskem Dolu, ur. Stanislav Senekovič, Lenart 2004.
7Soška fronta je bila vzpostavljena potem ko je Italija 23. maja 1915 napovedala vojno Avstro-Ogrski. Ta je 

svoje vojake razporedila na levi breg reke Soče, kjer so čakali italijanski napad. Soška fronta je potekala v dolžini 
90 kilometrov in jo je zaznamovalo 12 znamenitih soških bitk. Na tej fronti je padlo 300.000 vojakov.

8Igor Zemljič, Sprehod skozi zgodovino Benedikta od časov Marije Terezije do konca prve svetovne vojne, v: 
Stopinje življenja, ur. Marjan Toš, Benedikt 2004, 167–184. Leta 1929 so padlim odkrili bel spomenik v obliki 
knjige in ga vzidali v južno steno benediške župnijske cerkve. Poleg imena padlih je pripisano še posvetilo: 
»Župnija domača glej, vse te sinove je strašna svetovna vojna ti vzela! O moli za nje, da Gospodova milost bo 
tvoje junake v nebesa sprejela«.

9Spominsko obeležje na župnijski cerkvi sv. Trojice in po navedbah p. Bernarda Goličnika (13. november 
2014).

10Vsem padlim s cerkvenjaškega območja so postavili spomenik v bližini tamkajšnje cerkve. Sicer pa so se v 
znak zahvale za preživeto vojno in se srečno vrnitev postavljale tudi kapelice in druga znamenja. Najbolj znana 
tovrstna kapela v Slovenskih goricah je kapela v Cogetincih, pred katero stoji prinešena artilerijska granata. Po 
njej je to krajevno območje dobili prepoznavno ime »pri Granati« (prim. Mirko Žmavc, Sakralna arhitekturna 
zapuščina cerkvenjaškega območja, v: Podobe kraja, Zbornik občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 2001, 295). 

11Ohranjenih je več pisem in pričevanj o krvavih dogodkih na frontah, nekatera so objavljena v občinskem 
zborniku (prim. Igor Zemljič, Pregled socialne, gospodarske in kulturne zgodovine Svete Ane v Slovenskih 
goricah med letoma 1800 in 1919,v: Sveta Ana skozi čas, ur. Marjan Toš, Sveta Ana 2009, 178–179). 

FELJTON

Marjan Toš

LENART IN PRVA SVETOVNA VOJNA 1914–1918
2. del

Prva svetovna vojna in Slovenske gorice
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vrtnega odpada, jih morajo prevzeti izvajal-
ci obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov. Povzročitelji biološko razgra-
dljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada morajo odpadke zbirati v 

vodotesnih zabojnikih ali posodah ločeno 
od drugih odpadkov, izvajalec javne službe 
zbiranja pa jih mora prevzeti s specialnimi 
vozili, ki preprečujejo izpuščajo v okolje in 
ne povzročajo neprijetnih vonjav.

Kako uspešno kompostirati?
Za uspešno lastno kompostiranje je po-

membno več dejavnikov: pravilna izbira 
kompostnika, določitev pravilne lokaci-
je kompostiranja, pravilno ločeno zbrani 
biološko razgradljivi odpadki in pravilen 
postopek kompostiranja. Za postavitev hi-
šnega kompostnika na vrtu izberemo pol-
senčen ali senčen prostor, zavarovan pred 
vetrom in lahko dostopen. Kot prvo plast 
damo plast zdrobljenih vej, ki p¸¸oskrbi za 
dobro zračenje od spodaj in preprečuje za-
stajanje vode. Za optimalen razkrojni pro-
ces je pomembna zadostna ponudba kisika. 
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je po-
trebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo 
ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne 
vonjave. V procesu razgradnje, ki poteka pri 
50°C–60°C, mikroorganizmi, bakterije in 
glive proizvajajo humus in hranilne snovi, 
za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času 
daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje 
kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik 
poln oziroma po približno pol leta, njegovo 
vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in 
pospešimo razkroj. Dozorel kompost pre-
sejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, 
preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj 
kot strukturni material.

Kot izvajalec javne službe zbiranja dolo-
čenih vrst komunalnih odpadkov na obmo-
čju občin bivše občine Lenart, zagotavljamo 
za vse povzročitelje odpadkov iz gospodinj-
stva, ki nimajo možnosti ali ne želijo lastno 
kompostirati biološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega 
vrtnega odpada, njihovo prevzemanje, od-
voz na lastno kompostarno ali kompostarne 
poslovnih partnerjev. V primeru odločitve 
o oddaji ločeno zbranih biološko razgra-
dljivih odpadkov in zelenega vrtnega od-
padka vas prosimo, da nam to sporočite 
na naš naslov: Saubermacher Slovenija, 
d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska 
Sobota, po e-pošti: posode@sauberma-
cher.si, po telefonu: 02/620 23 00 ali 620 
23 01 ter po spletu: www. saubermacher.si/
univerzalni kontaktni obrazec. 

Po tem ko nas boste o vaših željah ob-
vestili, bo sledil obisk naših predstavnikov, 
predaja zabojnika za zbiranje odpadkov, 
navodila za pravilno ločevanje odpadkov 
ter terminski plan odvoza posameznih vrst 
odpadkov. Prevzemanje biološko razgra-

dljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada zagotavljamo v poletih 
mesecih vsak teden, v zimskem času pa 
štirinajstdnevno (marec, april in novem-
ber) oz. tritedensko (januar, februar in 

december). Zabojnik je potrebno postaviti 
na dan odvoza na prevzemno mesto do 6. 
ure zjutraj. Kot izvajalec javne službe zbi-
ranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
zagotavljamo tudi enkrat letno pranje za-
bojnikov, v vseh ostalih primerih pa morajo 
za higieno svojih zabojnikov skrbeti povzro-
čitelji odpadkov.

(Članek je delno povzet po Uredbi o rav-
nanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. list 
RS, št. 39/2010)).

Saubermacher Slovenija, d.o.o.

Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti 
ter še posebej pri skrbi za lepše bivalno in 
delovno okolje nastajajo t. i. biološko raz-
gradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vr-
tni odpad. Med slednje štejemo odpadno 
vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnic, 
rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel … 
medtem ko med biološke odpadke spada-
jo odpadki, kot so zelenjavni in sadni od-
padki vseh vrst, jajčne lupine, kavne use-
dline, filter vrečke, pokvarjeni prehranski 
izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati 
robčki, brisače in papirnate vrečke; skrat-
ka vsi odpadki, ki se lahko razgradijo po 

naravni poti, s kompostiranjem. 
Pogoj za uspešno ponovno uporabo ali 

predelavo odpadkov je njihovo ločeno zbi-
ranje, zato je prepovedano vsakršno koli 
mešanje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada z 
drugimi komunalnimi odpadki. Omenje-
ne odpadke je treba zbirati ločeno, saj tako 
pripomoremo k lažjemu doseganju ciljev 
republiške okoljevarstvene strategije, katere 
glavni cilj je preusmeritev čim večjega dele-
ža odpadkov v postopke ponovne uporabe 
ali predelave in zmanjševanje količin od-
padkov za odlaganje. 

Kompost – naravno organsko gnojilo
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih 

odpadkov omogoča, da jih namesto na od-
lagališča preusmerimo na kompostiranje, 
pri čemer dobimo kompost kot naravno 
organsko gnojilo, po drugi strani pa se tudi 
zmanjšuje odlivanje tekočih kuhinjskih 
odpadkov v kanalizacijske sisteme, kar 
povzroča njihove zamašitve ter težave pri 

čiščenju odpadnih vod. V skladu z določili 
Uredbe o ravnanju z biološko razgradlji-
vimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vr-
tnim odpadom je prioritetno lastno kom-
postiranje, šele ko povzročitelj odpadkov 
iz gospodinjstva nima možnosti ali ne želi 
kompostirati biološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega 

Občina Lenart je osrednja 
in največja občina Sloven-
skih goric. Leži v zahodnem 
delu gričevnatih Slovenskih 
goric, kjer so pobočja zasa-
jena z vinogradi in sadov-
njaki, v ravninskih delih pa 
prevladujejo polja. Kmetij-
stvo je torej pomembna de-
javnost občine.

Mariborski vodovod, d. d., oskrbuje s pi-
tno vodo tudi okoli 2200 gospodinjstev ozi-
roma 8200 prebivalcev občine Lenart. Dol-
žina omrežja se vsako leto podaljšuje, tako 
da že presega 110 kilometrov cevi, med 
katerimi prevladujejo PEHD cevi (polieti-
lenske cevi z visoko gostoto), sledijo jim li-
toželezne cevi. Zmanjšanje števila prebival-
cev in tudi kupne moči ter večje varčevanje 
porabnikov so privedli do nekoliko manjše 
porabe pitne vode, spodbudno ob tem pa je 
dejstvo, da se zmanjšuje število prelomov in 
intervencij.

Ker sta zanesljiva in varna oskrba s pi-
tno vodo osnovna cilja podjetja Maribor-
ski vodovod, d. d., se redno preverja tudi 
kakovost pitne vode. Skladnost pitne vode 
zagotavljamo z izvajanjem notranjega nad-
zora po izdelanem HACCP načrtu oziroma 

z obvladovanjem procesov 
od črpanja podzemne vode, 
njene obdelave, prečrpava-
nja in distribucije. Skladnost 
pitne vode se spremlja na čr-
pališčih, v vodooskrbnih sis-
temih in na samem omrežju, 
pri uporabnikih, predvsem 
na osnovnih šolah in vrtcih 
ter tudi gostinskih lokalih. 

Letno se v občini Lenart odvzame preko 
petdeset vzorcev za mikrobiološko anali-
zo in izredno redko se zgodi, da je kateri 
izmed vzorcev neustrezen. Večinoma gre 
odstopanja pripisati neustreznemu stanju 
internih instalacij. 

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini 
Lenart (veljaven od 1. 4. 2014)
Vodarina Cena za m3 z

 DDV (EUR)
Normirana poraba pitne vode 0,8551
Prekomerna poraba pitne vode 1,2827

Omrežnina za velikost
Dimenzija števca Cena z DDV (EUR)
DN 13 7,49
DN 20 7,49
DN 25 22,47
DN 30 22,47
DN 40 74,88
DN 50 112,32
DN 80 374,40
DN 100 748,80
DN 150 1497,61

Dimenzija števca Cena z DDV (EUR)
DN 13, 20 2,16
DN 25 2,80
DN 30 2,88
DN 40 6,14
DN 50 12,75
DN 80 16,69
DN 100 18,35
DN 150 28,59
DN 13K, 20K 3,24
DN 25K 4,20
DN 40K 9,22
DN 50K 19,12
DN 80K 25,03
DN 100K 27,53
DN 150K 42,89

Stroški vzdrževanja vodomerov 
(odštevalni števci, delilniki)

Strošek vzdrževanja glavnega vodomera 
(priključenega na javno omrežje) na pri-
ključku je že vključen v strošku omrežnine.

Uporabnikom, ki potrebujejo dodatne 
vodomere in so vgrajeni za glavnim vodo-
merom (izven javnega omrežja - odštevalni 
števci, delilniki), se zaračunavajo dodatni 
stroški vzdrževanja vodomera, ki se mora 
zamenjati vsakih pet let.

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Med kuriva in energente, ki najbolj 
obremenjujejo družinski proračun, 
spadajo količine kuriv in energentov, 

namenjene ogrevanju prostorov in sanitarne 
vode, količina porabljene toplotne energije pri 
daljinskem načinu ogrevanja in poraba elek-
trične energije. K tem pa je potrebno prišteti 
še stroške za porabljeno sanitarno vodo, stro-
ške za odpadno vodo in morda še stroške za 
odvajanje ter čiščenje meteorne vode. 

Evidentiranje porabe
Kurilna sezona je v polnem teku in ker go-

spodinjstvom povzročajo najvišje stroške rav-
no kuriva za ogrevanje, je tem smiselno dati 
največjo pozornost, predvsem pa največjo 
prednost. 

Za ugotovitev stanja je priporočljivo redno 
beleženje porabe vseh kuriv. Zaradi spremi-
njanja zimskih temperatur, trajanja kurilne 
sezone ali pa celo morebitnega spreminjanja 
bivalnih navad, se poraba kuriv iz leta v leto 
spreminja, zato se za bolj natančne kasnejše 
izračune priporoča beleženje porabe za daljše 
časovno obdobje. Daljše kot bo popisno ob-
dobje, natančnejši bodo rezultati. Lastniki ali 
najemniki stanovanjskih objektov si naj popi-
sujejo vsa kuriva in porabljene količine. 

V stanovanjskih enotah večstanovanjskih 
stavb, ki imajo ogrevanje urejeno z daljinskim 
ogrevanjem, se priporoča beleženje porablje-

ne toplotne energije. Količina je navedena na 
mesečnih položnicah in se označuje v kilo 
Watt-nih urah [kWh].

Pri beleženju porab se priporoča mesečno 
popisovanje, obvezno pa se beleži poraba v 
času kurilne sezone in količine porabljenih 
kuriv izven kurilne sezone.

Električna energija
Večina stanovalcev in lastnikov stanovanj-

skih enot pozna podatek o porabljeni ele-
ktrični energiji v cenovnem znesku, €. Bolj 
pomembna podatka sta količina porabljene 
električne energije [kWh] in priključne moči 
[A]. 

Na plačilnih položnicah skoraj vsi dobavite-
lji navajajo podatke o povprečni mesečni po-
rabi električne energije v Slovenji. Na položni-
cah pa so običajno tudi podatki o povprečni 
mesečni porabi za gospodinjstvo in količina 
ali delež »zelene« električne energije, ki jo je 
distributer prodal odjemalcu.

Obdelava podatkov
V kolikor je poraba električne energije nad 

slovenskim povprečjem (približno 350 kWh 
na mesec), štiri osebe v skupnem gospodinj-
stvu, za ogrevanje pa se ne uporablja električ-
na energija, se toplo priporoča iskanje vzro-
kov večje porabe. Zelo dobro je upoštevati 
dejstvo, da se skoraj v vsakem primeru lahko 

Kako ravnati z biološkimi odpadki?

Oskrba s pitno vodo v občini Lenart

Poraba kuriv in energentov v stanovanjskih objektih

Stavba, v kateri ima svoje prostore izpostava Lenart
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO  Z NARAVO

Povzemamo glavna določila Pravilnika 
o delih in opremi vozil (Uradni list št. 
44/2013), ki med drugim določa, da 

morajo imeti od 1. 1. 2015 dalje vsa vozila (ra-
zen enoslednih vozil), katerih konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 40 km/h kot tudi 
njihova priklopna vozila na zadnji strani tablo 
ali nalepko za označevanje počasnih vozil, 
ki mora biti homologirana, pri skupini vozil 

velja zahteva samo za zadnje vozilo v skupini. 
Določilo velja torej tudi za kmetijske traktor-
je, ki ne dosegajo hitrosti 40 km/h.

Obvezna oprema traktorjev, traktorskih 
priklopnikov in vlečenih traktorskih priključ-
kov je poleg ostale obvezne opreme (varnostni 
trikotnik, komplet za prvo pomoč) še podlo-
žna zagozda (najmanj 1).

Od 1. 1. 2016 bodo v veljavi še naslednja določila:
 - Pri traktorjih s spredaj nameščenimi 

traktorskimi priključki morata biti v pri-
meru, če znaša vzdolžna razdalja med 
sredino volanskega obroča traktorja in 
sprednjim robom traktorskega priključ-
ka več kot 3 m, na sprednjem delu trak-
torskega priključka nameščeni dodatni 
stranski ogledali ali ogledali, postavlje-
ni v obliki črke V, ki omogočata pregled 
v smeri, ki je pravokotna na vzdolžno 
os traktorja. Posamezno ogledalo mora 
imeti površino najmanj 300 cm2 in ni 
nujno homologirano. Dodatnih stran-
skih ogledal ni potrebno namestiti, če 
konstrukcija traktorskega priključka 
tega ne omogoča (npr. traktorski priklju-
ček za prenos bal). 

 - Izpostavljeni deli traktorja in traktor-
skih priključkov ter delovnih strojev, ki 
so lahko nevarni za druge udeležence v 
prometu in so nameščeni na višini največ 
do 2 m nad cestiščem (npr. rezila, koni-
ce, robovi), morajo imeti med vožnjo po 
cesti nameščene varovalne naprave, ki 
morajo biti primerno označene.

 - Kmetijski in gozdarski traktorji ter nji-
hovi priklopniki ali traktorskimi pri-
ključki in delovni stroji s širino več kot 
2,55 m morajo imeti v cestnem prometu 
na skrajnih točkah svoje širine spredaj in 
zadaj prečno nameščene standardizirane 
opozorilne table. Table morajo biti ve-
likosti najmanj 400 mm x 400 mm, na 

njih pa se morajo izmenjavati 100 mm 
široki odsevni beli in rdeči pasovi, ki 
potekajo pod kotom 45°. Če konstrukci-
ja vozila to omogoča, so lahko namesto 
tabel nalepljene nalepke z enakimi la-
stnostmi kot opozorilne table. Če kon-
strukcija vozila ne omogoča namestitev 
označevalnih tabel predpisane velikosti, 
so lahko nameščene označevalne table 
ali označevalne nalepke enakih lastnosti 
z najmanjšo površino 600 cm2 in naj-
manjšo stranico 120 mm. 

 - Če znaša razdalja med zunanjim robom 
traktorjev oziroma traktorskih priključ-
kov in zunanjim robom pozicijskih sve-
tilk vozila več kot 400 mm, morajo biti 
ponoči oziroma v pogojih zmanjšane 
vidljivosti, čim bližje zunanjemu robu, 
nameščene dodatne pozicijske svetilke 
ter odsevniki, usmerjeni naprej in nazaj. 

 - Z označevalnimi tablami oziroma nalep-
kami so lahko označeni tudi zunanji ro-
bovi traktorskih priključkov, ki niso širši 
od 2,55 m, vendar imajo do višine 2,00 
m nameščene sestavne dele, ki so lahko 
nevarni za druge udeležence v prometu 
in niso dobro vidni (npr. rezila, konice, 
žbice, robovi).

 - Vlečeni traktorski priključek, katerega 
največja dovoljena masa presega maso 
traktorja, ki ga vleče, mora biti opre-
mljen z zavorami, za priklopna vozila 
z največjo določeno maso večjo od 3,5 

tone je potreben zavorni 
sistem (zračni ali hidra-
vlični, odvisno od najve-
čje dovoljene hitrosti in 
mase priklopnega vozila). 
Za priklopna vozila do 
največje dovoljene mase 
3,5 tone je z največjo 
konstrukcijsko določeno 
hitrostjo do 25 km/h do-
voljena tudi samo ročna 
zavora priklopnega vozila, 
ki se upravlja s traktorja.

Označevalne table so 
na voljo pri združenjih 
za medsosedsko pomoč - 
Strojnih krožkih, kmetij-
skih trgovinah in poslo-
valnicah AMZS.

KGZS, Zavod Ptuj,
Kmetijska svetovalna  

služba Lenart,
Franci Ornik, dipl. inž. zoot. 

Obvezne označevalne table za kmetijske 
traktorje in priključke

še prihrani kakšen €.
Pri računanju porabljene toplotne energi-

je za ogrevanje je najprej potrebno poznati 
kurilne vrednosti kuriv, ki se uporabljajo za 
ogrevanje. V kolikor se 100 m2 bivalne povr-
šine ogreva s kurilnim oljem, katerega letna 
poraba znaša 1.500 litrov, v skupnem gospo-
dinjstvu pa živijo štiri osebe, je najprej po-
trebno upoštevati porabo kuriva za ogrevanje 
sanitarne vode. Količine porabljene tople sa-
nitarne vode se največkrat določajo izkustve-
no, glede na celotno porabo vode. Ob upošte-
vanju povprečne porabe tople vode bi v tem 
primeru lahko upoštevali, da se za ogrevanje 
tople vode porabi 400 litrov kurilnega olja. Za 
ogrevanje 100 m2 se tako porabi 1.100 litrov 
kurilnega olja oziroma 11 litrov na m2 bivalne 
površine (1.100 litrov / 100 m2 = 11 l/ m2). 

V terminologiji se najpogosteje uporabljajo 
izrazi npr. 5-litrska hiša ali 1,5-litrska, danes 
že tudi o nič ali celo plus energijska hiša. Ker 

ima en liter kurilnega olja spodnjo kurilno 
vrednost 10 kWh, v danem primeru hiša po-
rabi 110 kWh toplotne energije na m2 ogreva-
ne površine ali že videno iz računa, 11 litrov 
oziroma 11-litrska hiša. 

Zaključek 
Z zbiranjem in beleženjem podatkov o po-

rabi kuriv in električne energije ter poznava-
njem sestave, debeline in površine toplotnega 
ovoja stavbe se lahko načrtuje pravilno zapo-
redje potrebnih investicij za zmanjšanje (ne)
potrebnih stroškov družinskega proračuna in 
posledično povečanje bivalnega udobja. 

Podan primer izračuna je zelo grob način 
računanja potreb po toplotni energiji, zato 
ta ni primeren za natančnejše rezultate in za 
nizkoenergijske ali še bolj varčne stanovanjske 
objekte. 

Dominik Pongračič, energetski svetovalec  
v mreži ENSVET

Vsi člani Planinskega dru-
štva Lenart lahko po-
nosno praznujejo svoj 

40-letni jubilej. V razvoj društva 
so vložili ogromno energije, en-
tuziazma in predvsem prosto-
voljnega dela. Na 634 prireditvah 
so planinski prostovoljci 39.157 
udeležencem polepšali življenje. 
40 let so skrbeli za višjo kvaliteto 
življenja članov in udeležencev 
prireditev, za njihovo zdravje, te-
lesno vzdržljivost, kulturno razgledanost, 
družabnost in zabavo. 

Planinsko društvo Lenart pripravlja ju-
bilejni zbornik z obširnim popisom dejav-
nosti in spominov. Jubilejno srečanje vseh 
članov, gostov in prijateljev društva bo na 
Poleni pri Lenartu 1. 5. 2015 po vrnitvi s 
prvomajskega pohoda na Zavrh. 

Planinsko društvo je 26. decembra 2014 
dopolnilo 40 let obstoja in organiziranega 
dela na planinskem področju v osrednjih 
Slovenskih goricah (delovati je začelo 1. 1. 
1975). 

Planinstvo je bilo pri Lenartu že dolgo pri-
sotno. Mlade planince so najprej vodili v gore 
nekateri učitelji na osnovnih šolah, predvsem 
na šolskih izletih. Več let so na Osnovni šoli 
Lenart imeli planinsko sekcijo v okviru PD 
Maribor »Matica«. Nekaj let pred ustano-
vitvijo PD je vodil Herman Fras planinsko 
sekcijo PD Železničar Maribor v krajevni 
skupnosti Lenart. Slovenskogoriški planin-
ci so bili člani raznih planinskih društev v 
Mariboru in drugje. Nekateri so sodelovali v 
Dravski podružnici Slovenskega planinskega 
društva v Rušah že leta 1902 (dr. Gorišek). 

Leta 1974 so tekle intenzivne priprave za 
ustanovitev planinskega društva. Željam gor-
nikov, da bi imeli svoje društvo, je prisluhnil 
Anton Šebart, ki je dal pobudo za ustanovitev 
Planinskega društva Lenart. Jeseni so ustano-
vili iniciativni odbor. Vodila ga je Elizabe-
ta Senekovič, ki je imela velike zasluge pri 
ustanovitvi in razvoju društva. 26. decembra 
1974 so v sejni sobi 21 SO Lenart pripravili 
ustanovni občni zbor PD Lenart. Prisotnih je 
bilo 56 članov in gosta, predstavnik Planin-
ske zveze Slovenije prof. Tine Orel ter Srečko 
Pungartnik iz PD Maribor Matica. 1. 1. 1975 
se je začel organizirani razvoj planinstva v 
takratni občini Lenart (sedaj upravna enota). 
Ustanovitelji Planinskega društva Lenart so 
bili: Anton Šebart, Elizabeta Senekovič, Her-
man Fras, Kamilo Kirbiš, Janez Zorko, Anton 
Kurnik, Janez (Janko) Ferlinc, Bojan Firbas, 
Slavo Kramberger in Rozina Knuplež ter vsi 
prisotni člani.

Glavna dejavnost društva je še vedno gor-
sko izletništvo in pohodništvo. V štiridesetih 
letih so priredili vsaj 548 planinskih izletov, 
pohodov in smučarskih izletov s 35.597 ude-
leženci. Za leta od 1984 do 1990 so podatki 
nepopolni. Podatki za leta od 1991 do 1999 
pa so založeni ali izgubljeni. Zadnja leta se 
ponovno veča zanimanje mladih za planin-
stvo v nekaterih osnovnih šolah in zelo uspe-
šne so planinske dejavnosti za predšolske 
otroke v Vrtcu Lenart.

Kot člani Zveze organizacij za telesno kul-
turo so imeli planinci velike uspehe pri pri-
rejanju rekreacijskih smučanj, predvsem na 
Rogli, in z organizacijo TRIM hoje po okolici 
Lenarta. Ta rekreacijska hoja se od leta 1992 
redno nadaljuje z vsakoletnimi prvomajski-
mi pohodi na Zavrh. Od leta 2000 dalje sta 
soorganizatorja množičnega pohoda Občina 
Lenart in Turistično društvo Rudolf Maister-
-Vojanov Zavrh. 

Člani društva so se tudi vedno ukvarjali 
z varstvom narave, Gorsko stražo in s tu-
ristično promocijo naravnih in kulturnih 
znamenitosti Slovenskih goric. Z namenom 
promocije turističnih znamenitosti so se pri-
ključili Meddruštvenemu odboru planinskih 
društev Pomurja (1975). Ob petletnici dru-
štva (1979) so izdali brošuro s kratkim opi-
som turističnih značilnosti domačih krajev. 
Že leta 1976 so podaljšali Pomursko pot v 
osrednje Slovenske gorice (Apače–Sv. Ana–
Lenart–Strma gora–Voličina–Zavrh–Sv. Tro-

jica–Osek–Sv.Trije Kralji–Ločki 
vrh–Negova–Cerkvenjak–Sv. Ju-
rij). Leta 1982 so lenarški planinci 
skupaj s Turističnim društvom Ru-
dolf Maister-Vojanov Zavrh in čla-
ni drugih lokalnih društev pripra-
vili dan pomurskih planincev na 
Zavrhu s praznovanjem 15-letnice 
Pomurske poti. Pomurska planin-
ska pot je tudi prva pohodniška 
krožna pot v Evropi.

Leta 1977 so skupaj s pomurski-
mi planinci priredili veliko predstavitev Slo-
venskih goric in Prekmurja vsem slovenskim 
planincem na Dnevu planincev v Gornjih 
Petrovcih.

V sodelovanju z domačini in skupaj s po-
murskimi, savinjskimi ter drugimi sloven-
skimi planinci so 1. oktobra 1978 odkrili 
spominsko ploščo zaslužnemu planincu, uči-
telju, botaniku in publicistu Franu Kocbeku 
(1863–1930) na rojstni hiši na Ločkem vrhu 
pri Benediktu ob 115-letnici rojstva. 

Na podeželju je bilo planinstvo »nepotre-
ben« šport. Zato so si pri širjenju gorništva 
in turizma pomagali s prirejanjem potopi-
snih predavanj, spremljanih z diapozitivi, 
in pozneje s prikazovanjem lastnih filmov v 
formatu super 8. Predavanja so bila po vseh 
osnovnih šolah in v mladinskih skupinah po 
krajevnih skupnostih. Skupaj so priredili 86 
planinskih predavanj s 3.560 udeleženci. 

Planinsko društvo Lenart rado sodeluje 
z drugimi društvi in organizacijami. Skupaj 
s Kulturnim društvom Gradišče (Sv. Troji-
ca) in Meddruštvenim odborom planinskih 
društev Pomurja je bila uspela razstava pla-
ninskih fotografij v avli Kulturnega doma 
Sv. Trojica, pri Lenartu in v Cerkvenjaku že 
leta 1976. Z Matično knjižnico Lenart so leta 
1977 skupaj pripravili razstavo Gore v sliki 
in besedi. Ob 30-letnici društva leta 2005 pa 
razstavo o Zgodovini planinskih zemljevidov. 

Lenarški planinci tudi radi obiskujejo tuja 
gorstva. Posebej ponosni so na svojega člana 
Tadeja Goloba, ki se je 9. 10. 2000 povzpel na 
Mont Everest (8848 m). V svetu so redka pla-
ninska društva, katerih člani so bili na vrhu 
najvišje gore sveta. 

Janez Ferlinc

634 prireditev z 39.157 udeleženci

40 let Planinskega društva Lenart

Člani PD lenart od leta 1974 do 2014
Leto člani mladina 

(dijaki in 
študenti)

otroci 
(osnovna šola 
in predšolski)

skupaj

1974 21 9 30
1975 108 31 57 196
1976 47 98 100 245
1977 68 112 137 317
1978 64 70 78 212
1979 63 54 110 227
1980 107 92 150 349
1981 128 95 135 358
1982 133 100 140 373
1983 138 105 145 388
1984 143 110 150 403
1985 148 115 155 418
1986 90 30 134 254
1987 82 18 37 137
1988 64 15 25 104
1989 57 33 24 114
1990 56 22 30 108
1991 40 14 62 116
1992 41 15 35 91
1993 51 15 4 70
1994 60 42 8 110
1995 70 39 16 125
1996 68 45 16 129
1997 44 11 17 72
1998 20 1 10 31
1999 23 1 5 29
2000 37 9 3 49
2001 51 7 16 74
2002 61 8 14 83
2003 54 6 15 75
2004 64 9 32 105
2005 85 7 25 117
2006 116 17 35 168
2007 146 20 40 206
2008 165 21 36 222
2009 186 14 40 240
2010 195 11 53 259
2011 234 13 49 296
2012 241 16 74 331
2013 216 20 55 291
2014 231 19 51 301

Pripravil Aleksander Blažič
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Zelena centrala s finančno podporo 
Norveškega finančnega mehanizma 
nadaljuje z ohranjanjem in obnavlja-

njem. Gre za program Visokodebelni sadov-
njak, v katerem se bomo posvetili sadjarstvu 
in raziskavi starih sadnih sort Slovenskih 
goric in SVZ Slovenije, ter program Ume-
tnost prehrambne samopreskrbe, v katerem 
se bomo posvetili uporabi in vzgoji drugih 
divjih in kulturnih rastlin (zelenjava, zelišča 
in okrasne rastline). V obeh programih bomo 
spoznavali tudi osnove biodinamičnega pri-
stopa h kmetovanju in osnove permakulture 
ter osnove ravnanja z vodnimi viri in dežev-
nico. Gre za kompleksnejše in kakovostno še 
bolj precizno zastavljene programe, kot je bil 
naš program Mladi v akciji. Prijave spreje-
mamo do 15. februarja na novice@zelena-
centrala.eu ali na naslov Društvo Zelena cen-
trala, Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol.

Število udeležencev je omejeno, udeležba 
pa brezplačna. Prijavijo naj se tisti, ki bodo 
redno in ves čas sodelovali, do njegovega za-
ključka. 

Za oba programa bomo izvedli tudi infor-

mativni dan, na katerem bomo razjasnili vse 
podrobnosti. Tudi če ste v dvomih, ali bi se 
pridružili projektu, pošljite prijavo in pridite 
na informativni dan, po katerem lahko sprej-
mete dokončno odločitev. Možno bo tudi 
obiskovanje posamičnih delavnic/predavanj 
s strokovnimi predavatelji. Seznam predavanj 
bo znan na informativnem dnevu. Po poslani 
prijavi vas bomo kontaktirali in posredovali 
tako razpis kot informacijo o informativnem 
dnevu.

V marcu bomo razpisali še dva izobraže-
valna programa, ki se bosta odvijala od zgo-
dnjega poletja do jeseni. In sicer program 
Restavratorstvo in Reciklaža z izdelovanjem 
pohištva ter program Naravna gradnja, v 
katerem bomo nadaljevali našo usmeritev s 
programi gradnje z glino. Tokrat z novimi 
(mednarodnimi) mentorji. Tudi ti programi 
bodo brezplačni.

Vabljeni vsi, ki vas teme zanimajo. Infor-
macijo z veseljem prepošljite, komur koli že-
lite.

ZC – Nataša Kramberger

Zlatovranka je nazadnje v Sloveniji uspe-
šno gnezdila leta 2005 na območju Na-
tura 2000 Slovenske gorice – doli. Vse 

od takrat do lanskega leta so se v Sloveniji 
pojavljali le posamezni osebki. Bili so tudi 
poizkusi gnezdenja, ki pa niso bili uspešni in 
je bila zato razglašena za domnevno izumrlo 
gnezdilko. Njeno izumrtje je botrovalo tudi 
izbrisu območja Natura 2000 Slovenske gori-
ce - doli v letu 2013. 

Kljub temu so bila območja dolin z eksten-
zivno rabljenimi travniki na meji z Avstrijo 
še naprej privlačna za zlatovranke. Z obmo-
čja Natura 2000 Südoststeirisches Hügelland, 
kjer gnezdi zadnja in edina populacija zla-
tovrank v Avstriji, so v letu 2013 na mejno 
območje Goričkega priletele štiri zlatovranke 
in se v zgornji Ledavski dolini zadrževale vse 
poletje. 

Z namenom, da zlatovrankam izboljšamo 
življenjske pogoje na območju Natura 2000 
Goričko, smo člani Društva za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) ter 
zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park 
Goričko v sodelovanju z avstrijskimi kolegi v 
2013 in 2014 na robovih travnikov namestili 
40 t. i. lovilnih prež v obliki črke T, s katerih 
zlatovranke zelo rade lovijo. Obenem smo se 
z nekaterimi lastniki travnikov dogovorili, da 
so travnike pokosili in jih niso več mulčili. 
Dodatno smo jeseni in pozimi 2014 namestili 
več kot 30 gnezdilnic za zlatovranke. 

Skupni ukrepi obeh organizacij so se izka-
zali za pravilne in uspešne, saj so pripomogli, 
da je par zlatovrank v eni izmed teh gnezdil-
nic junija 2014 na Goričkem ponovno gnez-
dil. Po nekajtedenskem opazovanju štirih 
zlatovrank smo v začetku poletja s pomočjo 
teleskopske kamere pogledali v gnezdilnico, 
kjer je par gnezdil, in v njej našteli pet mla-
dičkov. Z namenom lažjega spremljanja v 

prihodnjih letih smo 14 dni kasneje mlade 
zlatovranke označili s plastičnimi barvnimi 
obročki. Ob spremljanju odraslih zlatovrank 
smo ugotovili, da so svoj plen v sončnem 
vremenu najraje lovile na sveže pokošenem 
travniku z nepospravljeno pokošeno krmo in 
na travnikih z večjo pestrostjo rastlin. V času 
deževnega in oblačnega vremena pa smo jim 
v bližino gnezdilnice z mladiči v posebno po-
sodo nastavljali ličinke mokarjev in zoofagov, 
ki so jih ptice takoj sprejele ter z njimi inten-
zivno krmile mladičke. Dodatno krmljenje 
je znatno prispevalo, da je vseh pet mladičev 
preživelo in v juliju poletelo iz gnezdilnice. V 
okviru ornitološkega raziskovalnega tabora 
je skupina otrok z mentorji raziskovala pre-
hrano zlatovrank in ugotovila, da je bil v pol-
meru 500 m od aktivnega gnezda najpogo-
stejši plen bramor (79 % plena), preostalo so 
bile kobilice, poljski murni in hrošči. Najraje 
so lovile z žic daljnovodov in lovilnih prež, 
nekajkrat tudi z dreves in ograj. 

Od konca julija do druge polovice avgusta 
so se zlatovranke razkropile na širšem obmo-
čju gnezdenja in si iskale potencialne lokacije 
za gnezdenje v prihodnje. Po besedah av-
strijskih ornitologov se mladiči skoraj 100 % 
vrnejo na območja, kjer so se izvalili. Pogoji 
za to so primerna mesta za gnezdenje, dovolj 
hrane in uspešna vrnitev nazaj iz prezimova-
lišč v Afriki.

Izvedene naravovarstvene akcije za ohra-

nitev zlatovranke na Goričkem bomo člani 
DOPPS predstavili v petek, 27. februarja, ob 
19. uri v Knjižnici Lenart, saj jih želimo v 
prihodnje nadaljevati tudi v Slovenskih gori-
cah. Vljudno vabljeni! Več na spletni strani 
www.ptice.si ali na tel. št. 031 340 399.

Gregor Domanjko, Društvo za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije

Novo iz zelenega kotaVrnitev zlatovrank na Goričko

Nameščanje gnezdilnic za 
zlatovranko

Nameščanje lovilnih prež Odrasla zlatovranka na levi in 
mladič na desni strani

Mladi zeliščarji iz Voličine se že pri-
pravljamo na pomlad, ko bomo 
lahko nabirali prve zdravilne rastli-

ne, zato pridno spoznavamo pravila nabira-
nja, ki jih posredujemo tudi vam – mogoče 
vam pridejo prav:

 -  nabiramo le rastline, ki jih poznamo,
 -  ne nabiramo zaščitenih in redkih rastlin 

(te kupimo ali uporabimo sorodne, ki 
imajo podobne učinkovine),

 -  nabiramo le zdrave rastline,
 -  nabiramo v neonesnaženem okolju (ne 

pri cestnih robovih, v bližini tovarn, 
sprehajalnih poti, škropljenih njiv, gno-
jenih travnikov, sadovnjakov),

 -  upoštevamo čas nabiranja,
 -  naberemo le toliko, kot potrebujemo,
 -  nabirajmo v košare ali papirnate vrečke 

s škarjicami ali nožkom,
 -  gojimo v domačem vrtu,
 -  nabiramo le ob suhem, sončnem vre-

menu v dopoldanskih urah,
 -  nabiramo le dele rastlin, ki jih potrebu-

jemo,
 -  takoj po nabiranju damo rastline sušit 

oziroma jih namočimo v olje ali alko-
hol. 

Liste nabiramo, ko so najlepše razviti, cve-
tove, ko se začnejo odpirati, celo rastlino na 
začetku cvetenja, korenine jeseni, lubje po-
mladi.

Posladkali smo se z nešpljevimi kroglica-
mi, ki smo si jih pripravili iz: 300 g nešpelj, 
70 g albert keksov, dveh žlic medu, dveh žlic 
mletih mandljev, dveh žlic kakava v prahu 
in po želji malo masla. Nešplje olupimo, jim 
odstranimo pečke, kekse zdrobimo in vse 
sestavine zmešamo, da dobimo gosto maso, 
iz katere oblikujemo kroglice, ki jih lahko 
povaljamo v kokosovi moki. Ohladimo jih v 
hladilniku. Dober tek!

M. Č.

Mladi zeliščarji iz Voličine

V Lovski družini Dobrava so bili tik 
pred lanskoletnimi božičnimi pra-
zniki znova priče preganjanju srnja-

di, ki ga povzročajo potepuški psi. Prizorišče 
krvavega pasjega plesa v revirju Brengova je 
bilo naravnost grozljivo in nad fotografijami 

so se zgražali tudi mnogi obiskovalci splete 
strani te LD, na kateri so objavili pretresljive 
posnetke pokončane srnjadi. Tudi revirni lo-
vec Peter Rajniš, ki je naletel na dogodek, je 

bil osupel nad videnim. A to se, žal, dogaja 
iz dneva v dan, iz leta v leto, opozarjajo člani 
LD Dobrava in poudarjajo, da srnjad poginja 
v hudih mukah, psi jo trgajo pri živem tele-
su in nima možnosti, da se reši. Vse lastnike 
psov zato lovci znova vljudno prosijo, da ima-

jo svoje štirinožne prijatelje pod 
nadzorom in da psov brez nadzora 
ne spuščajo v lovišča. Zlasti ne po-
noči. LD Dobrava iz Svete Trojice 
je v skladu s pristojnostmi o "po-
kolu" v Brengovi obvestila Veteri-
narsko upravo in lovsko inšpekcijo. 
Poskušali bodo tudi identificirati 
lastnike psov, ki so povzročili to 
kruto morijo v Brengovi, kar pa ne 
bo lahko opravilo. Primer, žal, ni 
osamljen, podobni prizori so bili 
lani pogosti tudi v ostalih revirjih 
te LD v osrčju Slovenskih goric, še 
zlasti v Stanetincih. Izgube srnja-
di zaradi potepuških psov so vse 
večje. Lovci srčno upajo, da bodo 
ljudje vendarle postali obzirnejši 

do divjih živali in bodo imeli svoje pse bolj 
pod nadzorom.

M. T.

Krvavi ples v Brengovi

Grozljiv prizor raztrgane srnjadi iz Brengove Foto: Peter Rajniš

Trikraljevski obiski na Sv. Ani 

Dobrodelnost ob 
praznikih

Letos so se v etnografski skupini do-
mislili in oživili običaj trikraljevskega 
koledovanja. Sveti trije kralji so se naj-

prej odpravili k posvetnemu delu življenja 

občanov – obiskali so župana Sv. Ane, zapeli 
priložnostne pesmi ter za to dobili tudi dar – 
čisto tako kot včasih: klobaso in pomarančo. 
Pomembneje pa je bilo, da so razveselili žu-

pana s to gesto, saj je, tako kot je 
dejal, včasih bilo koledovanje bolj 
prisotno in bi bil zelo vesel, da bi 
se ta tradicija zopet oživila. Nada-
ljevali so pot do farne cerkve ter 
tam presenetili župnika, ki takega 
obiska ni pričakoval, in so ga iz-
jemno razveselili. Morda pa bo ta 
koledniška tradicija le oživela pri 
sveti Ani … bilo bi zelo obetavno 
in vzpodbudno, če bi lahko sveti 
Gašper, Miha in Boltežar obisko-
vali domove in prinašali veselo 
vest. 

SReBr

Dobrodelnost je lani zopet združila 
starše otrok iz vrtca v občini Sveta 
Ana, saj je koordinatorica akcije Ber-

narda Potočnik zopet organizirala akcijo, v 
kateri občani radi sodelujejo, saj je vsako leto 
več oblačil, igrač ter drugih pripomočkov za 
otroke. Od 26. pa vse tja do 29. decembra so 
si vsi, ki so to želeli, lahko v sejni sobi občine 
brezplačno izbrali oblačila, igrače ali druge 
pripomočke za otroke, oblačila, ki pa so osta-
la, pove Bernarda Potočnik, pa so s pomočjo 
Radia City podarili družinam, ki jih nujno 
potrebujejo.

SReBr
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Na pobudo poslanca državnega zbora 
Franca Breznika smo člani izvršilne-
ga odbora SDS Sveta Trojica v božič-

nem času obiskali delovnega invalida Maksa 
Zorčiča iz Spodnje Senarske. Ob tej priložno-
sti smo mu izročili vrednostni bon v vredno-
sti 300 €. Denarna sredstva bodo nakazana na 
skupni račun Rdečega križa, ki zbira denarna 
sredstva za izdelavo posebnega invalidskega 
vozička, ki ga Zorčič nujno potrebuje.

Spomnimo se, da je Maks Zorčič leta 1964 
doživel nesrečo na delovnem mestu, kjer si je 
poškodoval hrbtenico in postal nepokreten. 
Od takrat se lahko prevaža le v ležečem po-
ložaju. Na tržišču za njegove potrebe ni bilo 
primernega prevoznega sredstva, zato si je iz 
dveh mopedov sam izdelal ustrezno vozilo, ki 
ni imelo atesta, pa vendar mu je služilo vse 

do lanskega leta, ko je konstrukcija dokonč-
no odpovedala. Ker na tržišču ni primernega 
prevoznega sredstva, je zahvale vredna pri-
pravljenost dveh izrednih študentov višješol-
skega strokovnega izobraževalnega programa 
mehatronike na Ptuju, ki sta sprejela izziv, da 
za diplomsko delo naredita Maksu vozilo in 
mu s tem omogočita večjo mobilnost.

Poslanec Franc Breznik rad pomaga pomo-
či potrebnim s svojimi finančnimi sredstvi. 

Na sestanku izvršilnega odbora SDS 
Sveta Trojica smo mu predlagali, da 
v letošnjem letu nameni svoj prispe-
vek invalidu Zorčiču z namenom 
nabave nujno potrebnega vozila. 
Pobudi za donacijo smo se pridružili 
tudi člani IO SDS ter prispevali svoj 
delež ter tako zbrali 300 €. 

Vrednostni bon smo predali Zor-
čiču dne 24. 12. 2014 na njegovem 
domu. Obiska skupine SDS pod 
vodstvom poslanca Breznika in 
predsednika OO SDS Sveta Trojica 
Kristjana Ploja je bil zelo vesel. Bon 
je predstavljal eno izmed najlepših 
daril ob božiču. Povedal nam je, da 

so ga v teh dneh obiskali predsednica Rdeče-
ga križa Jadranka Koban, sekretarka Klavdija, 
Irena Pernat kot pobudnica humanitarne ak-
cije, župan občine Sveta Trojica Darko Fras in 
študent Vlado, ki je predstavil idejni projekt 
vozila .

Tekst in fotografija: Peter Leopold

Četrtega januarja 2015 je 96. jubilej pra-
znovala Veronika Herzog, rojena Hor-
vat, iz Zg. Porčiča.

Veronika je bila rojena v Negovi. V mladih 
letih je služila pri Čučkovih v Zg. Porčiču, 
nato pri Klemenčičevih v Sv. Trojici in v Ma-
riboru, kasneje še pri Dvoršakovih v Zg. Por-
čiču, kjer se je počutila, kot da bi bil tam njeni 
pravi dom. Prav v tem kraju je spoznala svo-
jega življenjskega sopotnika Vinka Herzoga, s 
katerim sta se poročila leta 1946. V zakonu se 
jima je rodil sin Janko. Leta 1967 je z družino 
odšla v Nemčijo, kjer so bili vse do leta 1978. 

Da je gospa Veronika še da-
nes, pri svojih 96 letih, prava 
korenina, je verjetno že kazalo 
v njenih mladih letih. Namreč 
tik pred drugo svetovno voj-
no je bila na sezonskem delu 
v Nemčiji, nato se je s kolesom 
odpravila proti svojemu domu 
v rodno Slovenijo. 

Življenje sta ji olepšala dva 
vnuka, in sicer Robert in Kar-
men. Sedaj, na jesen njenega 
življenja, pa so ji v veliko vese-
lje pravnuk Klemen in pravnu-
kinji Maruša in Martina. 

V ponedeljek, 5. januarja, jo je obiskal 
župan občine Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah Darko Fras in ji izrekel voščilo. Mo-
ramo priznati, da gospa Veronika pri svojih 
96-ih zelo dobro skriva svoja leta. V mesecu 
decembru smo jo opazili tudi v Protokolar-
no-razstavnem centru sv. Martina, kjer si je 
ogledala razstavo jaslic. 

Gospe Veroniki kot najstarejši občanki ob-
čine Sveta Trojica v Slovenskih goricah želi-
mo še mnoga in zdrava leta.

Barbara Cvetko

Vrednostni bon za invalida Maksa Zorčiča

96 let Veronike Herzog iz Zg. Porčiča

V torek, 23. 12. 2014, sva učenca OŠ Be-
nedikt, Tina Zelenko-Drobnik in Fi-
lip Repič, skupaj z mentorico Jesenjo 

Slana in predsednikom Občinske organiza-
cije Rdečega križa Benedikt, mag. Milanom 
Repičem, obiskala 3 najstarejše občane, stare 
nad 90 let. Vsakega smo presenetili s skro-
mnim darilcem, jih povprašali o njihovem ži-
vljenju ter za spomin naredili nekaj fotografij. 

90-letni Frančišek Vrabel je dejal, da se 
mu je v življenju zgodilo veliko dobrega, sla-
bega pa tudi ne premalo. Na življenje ga veže 
veliko dobrih spominov. V Mariboru se je šo-
lal za zidarja in se v službo vozil s kolesom. 
Službo je dobil v podjetju Stavbar. Pri njego-
vih 19 letih je izgubil starše, poročil pa se je 
pri 34-ih letih. Še vedno rad kaj prebere, za 
branje pa uporablja povečevalno steklo.

Za gospo Marijo Lebreht poskrbita njeni 
hčeri, ki jo vsak dan obiščeta in ji prineseta 
vse potrebno. Marija se je šolala v Benediktu. 
Bila je sošolka Fračiška Vrabla. Ukvarjala se 
je s kmetijstvom 
in gospodinjila. 
Poročila se je 
pri 25 letih. Že 
20 let je vdova, 
njen mož pa je 
bil krojač. Dala 
nam je tudi 
nasvet, kaj na-
rediti za dolgo 
življenje. Pravi: 
»Čim več moraš 
biti v naravi, ne 
preveč dobro 
jesti in veliko 
delati.« 

91 letni Frane Rudelič, rojen v Gospiču, že 
dolgo časa živi pri svoji hčeri. Bil je vojak, ko 
se je preselil v Slovenijo. Frane še vedno zelo 
veliko moli. Tudi od njega smo dobili nasvet: 
»Veliko se vozi s kolesom, delaj in hodi v na-
ravo. To te bo naredilo močnega.«

V lanskem letu pa je 90 let dopolnila tudi 
Sidonja Caf, ki jo je obiskal član OO RK Be-
nedikt Milan Budja in ji zaželel vse dobro v 
njenem nadaljnjem življenju.

91 let je lani dopolnila tudi gospa Ivana 
Neuwirt iz Štajngrove, ki je, žal, zaradi bo-
lezni takrat nismo mogli obiskati. Vsekakor 
pa smo ji preko domačih poslali lepe želje ob 
praznikih, predvsem pa veliko zdravja.

Upamo, da smo tem obiskanim z druže-
njem pričarali nasmeh na obraz in da jim 
bomo ostali v spominu. Še naprej jim želimo 
obilo zdravja in veselja!

Tina Zelenko-Drobnik, učenka OŠ Benedikt

Frančiška Ruhitel je praznovala 
90 let

Občanka občine Sveta Ana Frančiška Ru-
hitel iz Lokavca 30 je v soboto, 17. januarja 
2015, dopolnila 90 let. Ob njenem prazniku 
jo je obiskal župan Silvo Slaček in ji zaželel še 
obilo zdravih in srečnih let. 

Tekst in foto: A. R.

Franc Horvat – 85 let
Franc Horvat iz Žic 30 v občini Sveta Ana 

je v ponedeljek, 29. decembra 2014, dopol-
nil 85 let. Ob njegovem prazniku ga je obi-
skal župan Silvo Slaček in mu zaželel še obilo 
zdravih in srečnih let. Gospod Franc, ki je iz-
redno nasmejan in vesel človek, je bil obiska 
župana Slačka zelo vesel.

Tekst in foto: A. R.

Obisk najstarejših občanov občine Benedikt

Anovski župan na obisku pri starejših

V soboto, 27. decembra 2014, sta v kro-
gu domačih in prijateljev praznovala 
50 let zakonskega življenja Marija in 

Mirko Zavernik. Pred 50 leti sta zakon skle-
nila v Lenartu. Tokrat sta svojo »večno« za-
obljubo opravila v prostorih gostilne Knuplež 
v Močni, kjer je zlatoporočni obred opravil 
župan občine Lenart mag. Janez Kramberger.

Mirko Zavernik se je rodil 9. 11. 1939 v 
Močni materi Mariji in očetu Juriju. Otroštvo 
je preživljal v rodnem kraju skupaj s sestro 
Marico, ki pa je, žal, že pokojna. Osnovno 
šolo je obiskoval v Pernici, veliko časa je pre-
življal na sosednjem bregu, kjer je bila pra-
všnja družba za izvajanje vseh vrst vragolij. 
Izučil se ja za orodjarja. Zaposlil se 
je v Metalni Maribor, nato pa bil do 
upokojitve v TAM-u.

Marija Zavernik, rojena Hojs, 
se je rodila 31. 7. 1940 v Sp. Parti-
nju materi Katarini in očetu Karlu. 
Otroštvo je preživljala v rodnem 
kraju skupaj z bratom Karlom in 
sestrami Emo, Julijano ter Katico, 
ki pa je zaradi bolezni umrla že 
pred njenim drugim letom staro-
sti. Osnovno šolo je obiskovala v 
Lenartu. Možnosti za nadaljnje šo-
lanje so bile nične, saj so že kot zelo 
majhni otroci zaradi bolezni ostali 
brez očeta in so morali vsi poprijeti za delo 
na kmetiji. 

Zlatoporočenca sta se spoznala leta 1957, 
ko sta amatersko igrala v gledališki igri z na-
slovom Matija Mataja. Marija je igrala kuha-
rico, Mirko pa lik po imenu Janez. Poročila 
sta se 22. 11. 1964 v Lenartu. Po poroki sta 

živela v Močni pri Mirkovih starših, kasneje 
pa sta si kupila v Sp. Partinju svoj prvi »cim-
prani domek«, za popotnico pa staro kravo 
in tribarvno muco. 16. 8. 1969 se jima je ro-
dil prvorojenec Branko. Ko sta spoznala vse 
radosti otrok, se je 27. 11. 1970 pridružila še 
hčerka Nevenka. Leta 1976 sta se Marija in 
Mirko odločila, da zgradita nov, večji dom. 
Vsakdanjik je mineval, Mirko je pridno hodil 
v službo, Marija pa je skrbela za domače go-
spodinjstvo. Dela ni nikoli zmanjkalo, saj je 
bila potrebna pomoč tako pri Mirkovih star-
ših kot pri Marijinih. Pomoč pa sta ponudila 
tudi Sandri, ki je tako dobila novo družino in 
dom.

Njuno življenje so dodatno polepšali še 
vnuki Stojan, Rok in Amadej ter vnukinje La-
risa, Barbara in Anastazija.

V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa 
družina, saj si imajo vedno veliko povedati.

Tadeja Drozg, OU 

Zlata poroka Zavernikovih iz Lenarta
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V soboto, 27. decembra, sta praznovala 
zlato poroko Angela in Ivan Fekonja iz 
Zgornjega Porčiča. Civilni obred je ob 

asistenci Barbare Cvetko v cerkvi Sv. Trojice 
opravil župan Darko Fras, cerkvenega pa ob 
asistenci p. Jureta in duhovnika Janija Dru-
žovca pater Bernard Goličnik. Slavje so pope-
strili pevci Kulturnega društva Sv. Frančišek 
ob spremljavi organista Andreja Dvoršaka.

Življenjsko zgodbo zakoncev je predstavila 
Barbara Cvetko: »V Zgornjem Porčiču, v uli-
ci, ki ji še danes rečejo ''Duncgasa'', se je 31. 
maja 1940 očetu Romanu in materi Mariji 
Perko kot druga rodila hči Angela. Pred njo 
sta povila zdaj, žal, že pokojnega brata Roma-

na, nekaj let kasneje pa se jima je pridružila 
še sestra Marjeta. Po koncu osnovne šole je 
namesto srednje šole opravila tečaje šiviljstva, 
kuharstva in kmetijstva. Ko je bilo potrebno, 
je hodila na tavrhe ali s kolesom v Maribor vo-
zila skuto, kislo smetano, jajca, vino, kakšno 
steklenico domačega žganja, tu in tam pa tudi 
kakšno kokoš.

Ivan se je rodil kot šesti otrok materi Rozali-
ji in očetu Karlu Fekonja 10. novembra 1940 v 
Lenartu. Čakali so ga že bratje Drago, Vladko, 
Friderik ter sestri Ludvika in Anica. Za njim 
sta starša povila še Mimico, Ludvika, Rudija, 
Andreja in Avgusta. Po očetu so vsi imeli še 

starejšega brata Vida, ki pa je živel drugje. 
Skupno je bilo 12 otrok, od teh jih sedaj živi 
le še pet. Ker sta bila starša viničarja, so se ve-
liko selili in tako so se preselili v Mali Dol pri 
Jakobskem Dolu. Ivan se je nameraval vpisati 
na srednjo kmetijsko šolo, a se ni, zaposlil se 
je na KZ Pesnica. Po vrnitvi s služenja voja-
škega roka je eno leto delal v podjetju Konus 
Slovenske Konjice, potem pa se je zaposlil v 
Mariborski livarni Maribor kot vzdrževalec, 
kjer je dočakal upokojitev.

Angela je hodila na tavrhe tudi po ''lopatki'', 
kjer je Ivan takrat stanoval pri bratu Frideriku. 
Preskočila je iskrica in svojo ljubezen sta okro-
nala 26. decembra 1964 kot zadnji par, ki se je 
civilno poročil v Gradišču, saj nato nekaj časa 
tam ni bilo civilnih porok. Cerkveni obred pa 
je potekal v cerkvi Sv. Trojice 2. januarja 1965, 
kjer ju je poroči pater Salezij Glavnik.

Skupno življenje sta začela pri Angelinih 
starših, kjer sta se jima rodila hčerka Štefka, 
dve leti za njo pa še sin Dušan. Ko sta zmogla, 
sta kupila sosednjo parcelo, na njej zazidala 
hišo in se leta 1969 preselila na svoje, tam pa 
povila še sina Andreja. Ivan je vsak dan hodil 
na delo v Maribor, Angela pa je doma skrbe-
la za hišo in otroke. Tudi otroci so si ustvarili 
svoje družine in ju obdarili s šestimi vnuki: 
Nino, Jernejem, Klemnom, Sašom, Evo in 
Maticem. Pred dvema letoma sta dobila tudi 
prvega pravnuka Gala, ki ju sedaj razveseljuje 
s svojimi obiski.

Angela je že dolga leta članica Krajevne or-
ganizacije Rdečega križa v Sv. Trojici. Oba sta 
bila dolga leta predana krvodajalca, zdaj pa 
tradicijo nadaljujejo tudi vnuki. Na podlagi 
družinske krvodajalske tradicije je družina 
Fekonja letos dobila tudi posebno občinsko 
priznanje. Ivan je sedaj že okrog šest let član 
župnijskega pastoralnega sveta, že pred tem 
pa je pomagal tudi pri postavljanju novih or-
gel v naši župnijski cerkvi.« 

OU, L. K.

V letu 2014 so zaradi kvalitetnega nastopa na območnih revijah in 
srečanjih dosegli regijski in državni nivo

V letu 2014 so regijsko raven dosegle naslednje skupine: Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD 
Sveta Ana, ki ga vodi Natalija Šijanec, mešani pevski zbor KD Sveti Frančišek iz Svete Trojice, 
ki ga vodi Andrej Dvoršak, mešani pevski zbor KUD Cerkvenjak (pod takratnim vodstvom 
Marjana Krajnca), ljudski pevci KTD Selce, ki jih vodi Janez Kurnik, plesna skupina OŠ Lenart, 
ki jo vodi Emica Jelatancev, otroški folklorni skupini Knofeki in Šleka Pac OŠ Jurovski Dol, ki ju 
vodita Barbara Waldhütter in Cilka Neuvirt, otroški pevski zbor  OŠ Sveta Ana, ki ga vodi Na-
taša Petek, otroški pevski zbor OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič in mladinski pevski zbor OŠ 
Sv. Trojica, ki ga vodi Petra Škrlec, gledališka skupina Reciklaža Kulturno gledališkega društva 
Reciklaža Sveta Trojica, režiserka Sara Špelec.

Za sodelovanje na regijski likovni razstavi so bili izbrani: Joži Kerec, Andreja Tusulin in Da-
vid Malek.

Državno raven je dosegla odrasla folklorna skupina Jurovčan KD Ivana Cankarja Jurovski 
Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger.

Nastopi na evropskem in svetovnem prvenstvu
Septembra je v Romuniji potekalo evropsko mažoretno prvenstvo, ki sta se ga udeležili Lana 

Žabčič in Kaja Kobale, članici Twirling plesnega in mažoretnega kluba Lenart. Lana Žabčič je 
zasedla prvo mesto v kategoriji solo senior, par Lana Žabčič in Kaja Kobale pa sta zasedli tretje 
mesto v kategoriji par senior.

Lana Žabčič je nastopila tudi na svetovnem prvenstvu, ki je bilo v začetku avgusta v Angliji.

Razstava ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev
V decembru je potekalo odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v okviru 16. likovnega 

ex-tempora Lenart 2014, ki ga je pripravila Območna izpostava JSKD Lenart v sodelovanju s 
Knjižnico Lenart, Zvezo kulturnih društev Slovenskih goric in občino Lenart.

Vse do konca januarja je bila odprta razstava, na kateri so tokrat svoja dela razstavili: Joži-
ca Andrejč, Liljana Cafnik, Stanka 
Devjak, Dušan Erjavec, Joži Ke-
renc, Ivanka in Marjan Kokol, Ro-
sana Lorbek, Mateja Perko, Alen-
ka Sovinc Brglez, Jasna Šosterič, 
Slavko Toplak, Andreja Tusulin in 
Danijel Vrečič. V kulturnem pro-
gramu je Nataša Kramberger, ki 
je razstavo tudi odprla, prebrala 
odlomke iz pravkar izdane knjige 
Brez zidu, ki je izšla pri Cankarjevi 
založbi v Ljubljani.

 Na Sveti Ani nastop domačega literata Danija Ferlinca
V začetku decembra je v avli občine Sveta Ana svoje pesmi predstavil domači literat Dani 

Ferlinc, ki so jih brali Petra Bauman, Romana Drumlič, Ivo Lorenčič-Loren in Franček Ruhitel.
Literarni večer je pripravila in vodila Breda Slavinec. Glasbeni gost je bil Bojan Kacijan.
Dogodek so pripravili: JSKD Lenart v sodelovanju s Knjižnico Lenart, ZKD Slovenskih goric 

in občino Sveta Ana v Slovenskih goricah.

Predstavitev knjig Ljubice Ribić
20. februarja 2015 bo v Lenartu predstavitev knjig Ljubice Ribić: Licenca ludosti in Soba 

zamagljenih prozora.
Ljubica Ribić je rojena v Varaždinu. Po končanem šolanju se uveljavi v poslovnem svetu kot 

obrtnica, trenutno pa je zaposlena kot komercialistka v privatnem podjetju. Od prvih trenutkov 
spoznanja išče svoj izraz v poeziji, slikarstvu in glasbi. Kot večni popotnik najde radost v slapo-
vih čustev, ki jih ujame s trenutkom navdiha ... 

Tiskane objave: Licenca ludosti, prva zbirka poezije, izdana 2012. 
leta, založnik: ESSEG, Županja; Soba zamagljenih prozora, druga 
zbirka s prozno poetično vsebino, izdana 2014. leta, založnik: Stu-
dio moderna, d. o. o., Zagreb; soizdajatelj: Providenca, Biograd na 
moru.

Objavlja tudi poezije v nekaj skupnih zbirkah na Hrvaškem, v 
BiH, Srbiji, Črni Gori in v Sloveniji. Svojo poezijo predstavlja v 
mnogih nastopih po vsej regiji. Avtorica bo svoje delo brala v hr-
vaščini, v slovenščini bo bral Milan Novak. Večer bo vodila Breda 
Slavinec.

Tega dne bo tudi odprtje razstave fotografij Ivana Vinovrškega 
z naslovom: Ko sonček zahaja, ki je bila zaključna razstava projekta 
Svet v Zagrebu v Mestni knjižnici Zagreb. Ivan Vinovrški je že dvajset let član Fotokluba Mari-
bor. Dogodek bo potekal v Knjižnici Lenart. Organizatorji dogodka so: JSKD Lenart, Knjižnica 
Lenart v sodelovanju z ZKD Slovenskih goric in občino Lenart.

Breda Slavinec, foto: arhiv sklada, L. R.

Slovensko muzikološko društvo je Man-
tuanijevo priznanje, namenjeno enkratnim 
dosežkom v stroki, za leto 2014 prisodilo 
dr. Darji Koter, rojeni Dečko, ki izvira iz Sv. 
Trojice v Slovenskih goricah in je glasbeno 
šolanje začela v Glasbeni šoli Lenart …

Glasbeni zgodovinarki, zaposleni na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani, so priznanje iz-
ročili 18. decembra lani na ZRC-ju SAZU-ja. 
Mantuanijeva nagrada, ki jo društvo podelju-
je za življenjsko delo, pa tokrat ni bila pode-
ljena. Člani strokovne komisije za podelitev 
Mantuanijeve nagrade in priznanja so bili 
soglasni, da nihče od treh predlaganih kan-
didatov ni ustrezal merilom, predvidenim za 
podelitev Mantuanijeve nagrade za življenj-
sko delo.

Kot piše v utemeljitvi priznanja, Koterjeva 

s svojim strokovnim in raziskovalnim de-
lom intenzivno soustvarja dosežke slovenske 
muzikološke stroke. Priznanje ji je društvo 
namenilo za monografiji Slovenska glasba 

Zlatoporočenca Fekonja iz Zg. Porčiča OI JSKD Lenart

Muzikološko Mantuanijevo priznanje Darji Koter

V obdobju med 1933 in 1945 so nacisti 
ubili šest milijonov Judov in milijone 
drugih, Rome (in Sinte), Slovane, po-

litične nesomišljenike, homuseksualce, vojne 
ujetnike, telesno slabotne in duševno priza-
dete. Nacistična politika rasnega sovraštva se 
je okrutno širila s propagando sovraštva in z 
množičnimi poboji, ki so dosegli vrhunec v 
iztrebljanju evropskih Judov in njihove kultu-
re. Brutalnost, krutost brez milosti in hladen, 
industrijski značaj množičnih pobojev v času 
holokavsta so neverjetni. Medtem še vedno 
obstajajo korenine, iz katerih se je holokavst 
razvil. Pogumni moramo biti, da se spominja-
mo, proučujemo in poučujemo o holokavstu. 
Ne glede na to, kako neprijetni so ti spomini. 
Kajti samo poučeni in moralno odgovorni po-
samezniki lahko preprečijo, da bi se holokavst 
ponovil. Preganjanje ljudi je zmeraj in pov-
sod nesprejemljivo, delovanje proti temu pa 
je začetek upanja. Holokavst Judov je dobro 
poznan in tudi zgodovinopisno znanstveno 
obdelan, drugačna pa je zgodba okoli genoci-
da nad Romi. 70 let po koncu druge svetov-
ne vojne še vedno govorimo o pozabljenem 
holokavstu, še vedno slabo poznamo številke 
ubitih in umrlih, še vedno nimamo popisanih 
seznamov romskih žrtev ali pa so napisani se-
znami nepopolni in netočni. 

V jedru nacistične ideologije je bila po-
gubna vizija rasno čiste družbe: kruta oblika 
družbenega, genetskega in prebivalstvenega 
nadzora, s katero je uničila vsakega posame-
znika, ki ni zadovoljeval njenih ozkih definicij 
popolnosti. Medtem ko so bili Judje na prvem 
mestu, so bili v smrtonosno zanko nacistične 
ideologije ujeti tudi Romi, Slovani, homose-
ksualci, duševno in telesno prizadeti ter po-
litični disidenti. Nacisti so verjeli, da »neko-
ristna usta« (kronični bolniki ter duševno in 
telesno prizadeti) nimajo pravice do življenja. 
1. septembra 1939 je Hitler podpisal odlok, 
s katerim se takim posameznikom »podari« 
pravica do smrti. S tako imenovanim evta-
nazijskim programom (milostno ubijanje) so 
nacisti pobili stotine tisočev ljudi s plinom ali 
s smrtonosno injekcijo. Leta 1940 in 1941 so 

bila po vsej Nemčiji vzpostavljena posebna 
središča za likvidacijo duševnih in kroničnih 
bolnikov. Prav v teh središčih so skonstruira-
ne prve neprodušno zaprte plinske celice. Te 
smrtonosne celice, urejene tako, da so izgle-
dale kot tuši, so služile kot prototip plinskih 
celic za množično uničevanje, ki so jih kasneje 
uporabljali v nacističnih taboriščih smrti.

Po letu 1941 so masovni poboji Judov, Ro-
mov, Slovanov in vojnih ujetnikov postali za 
naciste pomembna naloga. Od leta 1942 do 
1945 so nacisti izvedli množične poboje s hla-
dno industrijsko učinkovitostjo. Še štiri mili-
jone Judov so pregnali iz njihovih domov in 
jih z vlaki odpeljali v koncentracijska tabori-
šča. Mnogi so umrli na poti. Ostale so pokon-
čali s plinom, streljanjem, s tepežem, strada-
njem ali so jih z delom izmučili do smrti. Le 
redki so preživeli. Velja omeniti, da so nacisti 
imeli pravno podlago za množično uničevanje 
Judov, Romov, Slovanov in ostalih »manj vre-
dnih ljudi« (ras) v tako imenovanih Nürnber-
ških zakonih iz leta 1935. Rasna zakonodaja 
je zajemala državno-pravni in dedno-biološki 
vidik rasne problematike. Ta zakonodaja je 
bila podlaga za največji genocid v zgodovini 
človeštva. Nürnberški rasni zakoni Judov (in 
posredno tudi Romov) ne obravnavajo več 
kot nemških državljanov, Judje se ne smejo 
poročati z arijci in ne smejo izobešati nem-
ške zastave. Očitno postaja vse bolj pozablje-
no, da so Rome nacisti med drugo svetovno 
vojno preganjali na podlagi rasne zakonodaje 
prav tako ali enako kot Jude. Žal je genocid 
nad Romi doslej priznalo le malo držav in to 
kljub temu, da so bili, na primer, v največjem 
taborišču smrti Auschwitz Romi tretja najve-
čja skupina žrtev tega taborišča. Letošnji med-
narodni dan spomina na holokavst je hkrati 
v znamenju 70-letnice osvoboditve največje-
ga koncentracijskega taborišča Auschwitz na 
Poljskem. Ko so vojaki Rdeče armade prišli 
vanj, niso mogli verjeti svojim očem ... Groza 
in strah, na vsakem koraku smrt ... Tudi zato 
se je treba spomniti in zamisliti, da se kaj ta-
kšnega ne bi več nikoli in nikjer zgodilo.

Dr. Marjan Toš

Dan spomina na holokavst
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Stopili smo v leto 2015. Prav je, da tudi kaj 
malega sprememb vnesemo v rubriko KNJI-
GOLANDIJA. Lani smo se mesečno enkrat 
osredotočili na kakšno knjižno novost oziro-
ma domačega avtorja in vsebine seveda, vse 
z namenom, da spomnimo, usmerimo bralce 
h knjižnim policam in povemo, da tudi naše 
območje dodaja avtorje ter knjige, ki pridno 
vstopajo v bogat opus slovenske knjižne pro-
dukcije.

Letos bomo ob vsem tem dali poudarek 
ljudem, tistim promotorjem branja in kultu-
re, ki so nekje na obrobju in niti ne na obro-
bju večni motorji kulture, branja in še česa. 
Vse to namreč zelo manjka v prostoru tako 
majhnega naroda, kot je slovenski.

Ni potrebno veliko denarja, da napišemo 
tri, štiri stavke lepih besed, ki so mnogokrat 
edina zahvala za neštete ure priprav, razmi-
šljanja, raziskovanja, prebiranja in urejanja, 
da lahko potem na neki prireditvi javno po-
veš verodostojno o vsakem pevskem zboru, 
skupini literatov in gledališčnikov nekaj več, 
kot vedo vsi v dvorani, da lahko poveš po va-
lovih radia, potem ko po lastni presoji izbereš 
brano knjigo, prebereš s čudovitim glasom 
odlomek iz nje in končaš: »In tako kot vse, 
najdete tudi to knjigo na policah Knjižnice 
Lenart«

Da, o Darinki Čobec pišem, naši »upoko-
jeni pravljičarki«, ki je leta in leta kot aktivna 
delavka v kulturi, igralka, radijska delavka, 

knjižničarka voditeljica prireditev pohajala 
križem kražem po Slovenskih goricah.

Potem ko je stopila v vrste ljudi, ki bi v tre-
tjem življenjskem obdobju lahko bolj počiva-
li v zanesljivih prostorčkih pred televizijskimi 
ekrani, ona še vedno ob nedeljah zvečer po-
pelje poslušalce v svet lepe pisane besede in 
navdušuje za branje.

Knjižničarji smo veseli tega, ker medgene-
racijsko sodelovanje ni več modna muha in 
lepa beseda, ampak nuja in zdravilo za težke 
čase, v katerih živimo ljudje. Pomaga, lepa 
beseda največ zaleže; ko človek ugotovi, da v 
težavah ni sam!

Poziv k branju usmerjamo tudi z bral-
no značko za odrasle, v kateri letos beremo 
celo skupaj. Beremo Črni križ pri Hrastovcu, 
Ožbalta Ilauniga in s tem začenjamo dvole-
tno predstavljanje in obeleževanje njegovih 
obletnic: smrti in rojstva. 8. februarja bomo 
obeležili 70-letnico smrti avtorja ene izmed 
najbolj branih dram, uprizarjanih in še vedno 
aktualnih ljubezenskih zgodb s položitvijo 
venca in spominsko slovesnostjo ob spomin-
ski plošči na hiši (Alojza Peserla), kjer je ži-
vel, ter na njegov grob, razstavo o njegovem 
življenju in delu, dogodki se bodo vrstili še v 
nadaljevanju leta 2015, nadaljevali pa v letu 
2016, ko bomo obeležili 140-letnico njegove-
ga rojstva. 

Knjižnica Lenart zbira v okviru svoje do-
moznanske dejavnosti zanimivosti, doku-

mente, različno gradivo, ki pomembno 
dopolnjuje bogato zbirko našega gradiva za 
zanamce. Obe leti sta ponovno priložnost 
– ne samo za prireditve, tudi za zbiranje 
gradiva. Primer: župan občine Lenart nam 
je podaril izvirnik knjige Črni križ pri Hra-
stovcu iz leta 1928. Verjamemo, da imate 
ljudje še kaj iz te zakladnice. Pokličite nas, 
prinesite v knjižnico; tukaj bo hranjeno za 
vse rodove in bo doprineslo k pomenu slo-
venskogoriške kulturne dediščine.

Pokukajte na naše strani in v knjižnici 
vprašajte po natečajih, nekatere stvari bodo 
celo nagrajene. Vabimo vas k sodelovanju.                                                      

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

1848-1918 in Slovenska glasba 1918-1991. 
Knjigi sta posledica poglobljenega sistema-
tičnega študija slovenske glasbene zgodovine, 
povezanega z njenim pedagoškim delom, ki 
ga kot redna profesorica za zgodovino glasbe 
opravlja na ljubljanski glasbeni akademiji.

Slovenska glasba 1848-1918 je strnjen pri-
kaz glasbene preteklosti na Slovenskem, ki 
temelji na sintezi zapisov in ugotovitev različ-
nih raziskovalcev, nastalih v petih desetletjih 
po objavi temeljne študije Dragotina Cvetka z 
naslovom Zgodovina glasbene umetnosti na 
Slovenskem. V knjigi Slovenska glasba 1918-
1991 pa je avtorica celovito prikazala obdobje 
od prve vojne do praga današnjega časa. Pri 
tem se je, zaradi manj obsežne ali celo odso-
tne literature, oprla tudi na primarne vire in 

na številne avtobiografske zapise, piše v ute-
meljitvi.

Darja Koter je diplomirala, magistrirala in 
doktorirala na Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni. Svoje raziskovalno delo je začela kot ku-
stosinja zbirke glasbil v Pokrajinskem muzeju 
na Ptuju, kjer je delovala pred zaposlitvijo na 
akademiji. Pod njenim vodstvom je zbirka 
leta 2000 dobila status nacionalnega pomena.

Nagrado in priznanje, poimenovano po Jo-
sipu Mantuaniju, ki je položil temelje sloven-
ski muzikologiji, društvo podeljuje bienalno 
od leta 2004. Nagrade so doslej prejeli An-
drej Rijavec, Primož Kuret, Jože Sivec, Ma-
rija Bergamo in Jurij Snoj, priznanja pa Edo 
Škulj, Gregor Pompe in Zoran Krstulović.

Povzeto po članku A. K., Delo

Med štirimi upokojenimi sodelavkami Knjižnice 
Lenart, Darinka Čobec, prva z desne

V petek, 26. decembra 2014, 
na praznik svetega Štefana in 
na dan slovenske samostojno-
sti in enotnosti, je v cerkvi Sve-
tega Jurija v Slovenskih goricah 
še vedno odmevalo skrivno-
stno sporočilo prve svete noči.

Skrivnost prve božične noči 
so nam s svojim petjem odsti-
rali pevci Jurovskega okteta, 
ki so s petjem božičnih pesmi 
versko sporočilo spremenili v 
enkraten kulturni dogodek. K 
soustvarjanju le-tega so člani 
Jurovskega okteta povabili tudi 
domači cerkveni pevski zbor, 
ki ga vodi organistinja Tadeja Antončič. Za 
kapljico čistega glasbenega užitka pa sta po-
skrbela še Tadeja in Matjaž Antončič, ki sta 

s skladbami, izvedenimi z igranjem na klavir 
in violino, dopolnila poglobljeno doživljanje 
božične skrivnosti.

Vida Ornik, foto: Maksimiljan Kratutič

Tradicionalni božični koncert Jurovskega okteta

Za podnaslov zapisa, ki ga pišem z veli-
kim veseljem, ker Toneta Štefaneca poznam 
dolga desetletja, sem iz njegovega obsežne-
ga ustvarjalnega opusa, ki se v zadnjih letih 
presenetljivo hitro množi, vzel naslov druge 
knjižice njegovega življenjepisa, ki je izšel ja-
nuarja 2013: Od Trojice do Ljubljane, Pestro 
in zanimivo življenje. Ker pa želim biti zvest 
dejstvom, dodajam naslov njegovega pregle-
da pisanja za medije: Vztrajno v boju za re-
snico, ki je prišel med bralce septembra 2011. 
Oba naslova ob 80. življenjskem jubileju, 
praznoval ga je 15. januarja 2015, v kratkem 
povesta največ o njegovem življenju in delu.

Življenje Toneta Štefaneca, trojiškega ro-
jaka, ki ga je življenjska pot s slovenskega 
in tedaj jugoslovanskega obrobja odpeljala v 
središče slovenskega utripa in v eno središč 
nekdanje skupne države z vse bolj izposta-
vljenimi dogajanji, je, kot sem enkrat že za-
pisal, angažirano potovanje inventivnega in 
kritično razmišljujočega razumnika skozi 
ta čas, najprej v slovenskogoriškem in nato 
urbanem, politično odločujočem okolju. Za 
opis vseh pomembnejših postaj nimamo na 
voljo dovolj prostora, zato omenimo le nekaj 
najodločilnejših.

Kot mlad razumnik se po korakih odmika 
od bivanjskega in družbenega okolja v Tro-
jici, šolanja in kratkotrajnega dela kovinar-
ja v Mariboru, nato vojaškega roka v Titovi 
gardi in se vedno bolj vključuje v »družbeno 
priznano« delo v Trojici in Cerkvenjaku in 
Jurovskem Dolu in nato v tistih časih »logič-
no« politično delovanje v SZDL v občinskem 
središču Lenartu. Ustvarjalni preskok ne-
dvomno pomeni vstop v novinarstvo: usta-
novitev in urednikovanje Domačih novic in 
kasneje zaposlitev na Zavodu za časopisno in 
radijsko dejavnost v Murski Soboti. V času 
direktorovanja lenarški delavski univerzi se 
pojavi naslednji odločilni in dolgotrajnej-
ši ustvarjalni preskok: delovanje v občinski 
kulturni skupnosti in zvezi kulturnih orga-
nizacij. Potencial razumnika, vpetega v do-
mači in širši kulturni ustvarjalni prostor, ga 
nato popelje v Ljubljano na Zvezo kulturnih 
organizacij Slovenije z vmesno zaposlitvijo v 
radgonskem Elradu. Ob vsem tem je opra-
vljal vrsto nalog na področju kulture in druž-
benopolitičnega življenja krajev, v katerih je 
živel in delal. Prejemnik medalje dela, odličja 
Svobode s srebrnim listom in Kerenčičeve 
nagrade, če omenimo zgolj najpomembnejša 
priznanja za ustvarjalno delo, zadnje obdobje 
preživlja v Ljubljani, a je vedno zvest delu 
Slovenije, iz katerega izhaja. Je avtor številnih 
zapisov in razmišljanj v medijih, dramskih 
besedil, mnogih z zelo ostro satirično ostjo. 
V zadnjem obdobju se je uvrstil med pisce 
radijskih iger. Radio Slovenija je v občutlji-
vem volilnem času objavljal njegove Župan-
ske volitve. Kot avtorja ga odlikuje pronicljiv 
pogled v aktualni trenutek in v dejanske zgo-
dovinske okoliščine, ki se jim marsikdo od 
pišočih izogne ali pa se premalo poglobi va-

nje. Tako je eden najiskrenejših pobudnikov 
in zagovornikov sprave Slovencev na način, 
ki bi edini lahko obrodil želen sad.

Trem najodmevnejšim knjigam: Druga 
svetovna vojna, Pestro in zanimivo življenje 
in Vztrajno v boju za resnico je decembra 
2014 pridal zgodbo o hrepenenju, ljubezni in 
upanju Lepše bilo 
ni nobene.

Zgodba o lepi 
Jasni, njeni tragič-
ni usodi, ki je za-
znamovala njene 
sopotnike, je sad 
»avtorjeve pomladi 
v jeseni življenja,« 
kot je sam zapisal o 
svojem trenutku v 
sedanjosti.

Avtor postavlja 
zgodbo pred bral-
ca v brezdialoški 
obliki, v tretjeosebni pripovedi, ki ji sledimo 
kot dokumentu ene izpostavljene in mnogih 
vzporednih usod. Zgodba Jasne in Darje, 
Mirka in Toma ter drugih je postavljena v 
»naše kraje«, delno v širše okolje, v čas, za-
znamovan z razpoznavnimi družbenimi in 
tudi z njimi pogojenimi, pa tudi globljimi 
medosebnimi odnosi. Knjiga je na voljo v 
Knjižnici Lenart.   

Za zapisati vse, povezano s Tonetom Šte-
fanecem, ni dovolj prostora. V zgodovinski 
spomin pa ga moramo nujno umestiti vsaj še 
ob prelomnih dogodkih in dogajanjih okrog 
medobčinskega gledališča ali močnega lite-
rarnega gibanja, utirjenega s srečanji literatov 
začetnikov. Na eno najpomembnejših mest 
pa moramo uvrstiti njegov pionirski prispe-
vek k slovenskogoriškemu novinarstvu, ki 
je živel z Domačimi novicami, posledično 
še živi z Radiom Slovenske gorice in ne na-
zadnje tudi z Ovtarjevimi novicami, našim 
časopisom, v katerem smo veseli njegovih 
komentarjev.

Klen 80-letnik in pronicljiv razumnik nam 
bo zanesljivo še dal priložnost za zapise o 
svojem delu. Iskrene čestitke!

Edvard Pukšič

Tone Štefanec – 80 let
Pestro in zanimivo življenje, vztrajno v boju za resnico

Njegova pomlad v jeseni življenja
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FUTSAL - 1. SFL
Benedikt v gosteh do točke proti Puntarju, 

doma proti Bronxu iz Škofij
V 11. krogu 1. SFL so nogometaši Benedik-

ta prišli do točke v gosteh proti favorizirane-
mu Puntarju iz Tolmina. Benedičani so tek-
mo pričeli zelo ambiciozno in že v 6. minuti 
povedli z zadetkom Alena Damiša. Tik pred 
odmorom so z zadetkom Urbana Senekovi-
ča igralci Benedikta povedli na 2:0, a so že v 
naslednji minuti gostje znižali na 2:1. Drugi 
polčas je pripadel »upornikom«iz Tolmina, ki 
so z zadetkoma v 31. in 38. minuti že bili na 
pragu zmage, a je točko z zadetkom v zadnji 
minuti Benediktu prinesel Nejc Hozjan. Tek-
ma se je končala z rezultatom 3:3. 

V 12. krogu je KMN Benedikt v derbiju za-
čelja gostil KMN Bronx Škofije. Gostje z oba-
le so tekmo bolje pričeli in ob polčasu vodili 
z rezultatom 2:0. Domačini so v drugem delu 
tekme najprej znižali preko Urbana Seneko-
viča in v zadnjih minutah tekme z zadetkom 
Bojana Klemenčiča prišli do zelo pomembne 
točke v boju za 8. mesto. 

Vrstni red v 1. SFL po 12-tih krogih: 1. 
Dobovec Pivovarna Kozel (33 točk), 2. FC 
Litija (26), 3. KMN Oplast Kobarid (23), 4. 
RE/MAX Maribor (22), 5. KMN Puntar (18), 
6. ŠD Extrem (17), 7. KMN Sevnica (16), 8. 
KMN Bronx Škofije (6), 9. KMN Velike Lašče 
(5), 10. KMN Benedikt (5). 

ŽENSKA FUTSAL LIGA
Dekleta ŽKMN Slovenske gorice slavila v avstrijskem Sheiflingu
Na prednovoletnem ženskem nogometnem 
turnirju (na odboj), ki je 27. 12. 2014 potekal v 
avstrijskem Scheiflingu, je v konkurenci 11-ih 
ekip slavila edina slovenska ekipa na turnirju 
ŽKMN Slovenske gorice. 
O kvaliteti turnirja priča podatek, da so na tur-
nirju sodelovali kar štirje avstrijski prvoligaši, 
med njimi tudi predstavnice trenutno najbolj-
šega avstrijskega ženskega nogometnega kluba 
FSK St. Pölten-Spratzern, ki so kot glavne favo-
ritinje turnirja tokrat nastopale pod imenom 
Jay Jay. 
No na drugi strani smo imeli svojo računico 
in cilje tudi v naši ekipi, v kateri so poleg naših 
standardnih Valentine Tuš (kapetanke), Larise 
Fras, Rebeke Šnofl in Vivien Meško ponovno 
zaigrale tudi igralke najboljšega slovenskega 
ženskega nogometnega kluba – ŽNK Pomurje 
na čelu z Matejo Zver oz. slovenskim ženskim 

Messijem, kot so jo poimenovali naši severni 
sosedje, Tanjo Vrabel, Anjo Prša in vratarko 
Saro Nemet. 
Na poti do finala so naše igralke najprej v če-
trfinalu izločile 3. uvrščeno ekipo avstrijskega 
državnega prvenstva Sturm Gradec in nato še v 
izjemno napetem polfinalnem obračunu izlo-
čile še aktualne avstrijske državne prvakinje. V 
finalnem obračunu so se dekleta v »pinki« dre-
sih pomerila še z ekipo FC Kömmel iz Gradca. 
Odločilno tekmo, ki je odločala tudi, katera 
ekipa si bo razdelila glavno nagrado v višini 
800 €, so po zadetkih vratarke Sare Nemet in 
nato še pravi bombi Mateje Zver ter še zadetku 
najučinkovitejše v naši ekipi Tanje Vrabel Slo-
venke hitro odločile v svojo korist z rezultatom 
3:0 in tako v Voličino pripeljale velik pokal z 
zelo močnega turnirja. 

ŽKMN Slovenske gorice na 4. turnirju ženske futsal lige z borbeno igro 
do dveh zmag

4. turnir državne ženske futsal lige, ki je 
minulo soboto (24. 1. 2015) potekal v Celju, 
so igralke Slovenskih goric z borbeno igro 
in dobro taktiko prišle do dveh pomembnih 
zmag, ki jih še držita v stiku z vodilnimi Ce-
ljankami. Za tokratni tekmi gre zaradi po-
škodb zdesetkano ekipo Slovenskih goric re-
snično pohvaliti. Zaradi poškodb so že prvo 
tekmo proti Extrem Sodražici manjkale tri 
igralke, dvojčici Tina in Lara Paliska ter Nika 
Bratovič, tako da so dekleta Slovenskih goric 
pričela tekmo s šestimi igralkami. Izenačeno 
tekmo je 3 minute pred koncem v korist na-
ših deklet odločila najmlajša v ekipi, Rebeka 
Šnofl. Žal je poškodbo med tekmo utrpela 
Nika Šaloven, tako je bilo jasno, da bodo de-
kleta naslednjo tekmo, v derbiju proti ŽNK 

Cerkvenjak, odigrala brez menjave. Kljub 
številčni premoči igralk Cerkvenjaka pa so 
dekleta ŽKMN Slovenske gorice ob koncu 
1. polčasa po odlični podaji Vivien Meško in 
zadetku kapetanke Valentine Tuš povedle 1:0. 
Slednja je v nadaljevanju zadela še 3-krat, en 
zadetek pa je dodala še Rebeka Šnofl. Igral-
ke Cerkvenjaka so ponovno v vratih odlično 
Špelo Fras ugnale v 23. minuti, ko so po po-
škodbi Larise Fras igralke Slovenskih goric 
igrale v polju celo zgolj s tremi igralkami. Za 
pristop, borbenost in željo po zmagi dekle-
tom vsaka čast!

Vrstni red po 8. krogih: 1. ŽNK Celje (24), 
2. ŽKMN Slovenske gorice (18), 3. ŽNK Cer-
kvenjak (6), 4. ŠD Extrem Sodražica (0). 

V preteklem letu smo na pobudo ure-
dništva Ovtarjevih novic, v sodelovanju z 
Radiom Slovenske gorice, SIP TV, Športno 
zvezo Lenart in Športno zvezo Cerkvenjak 
po več letih ponovno oživili izbor športni-
ka Slovenskih goric, ki smo ga razširili na 
celotno UE Lenart. Prireditev in sam izbor 
športnika leta sta naletela na zelo pozitiven 
odziv med športniki in tudi v širši javnosti 
na našem območju. Tako bo izbor Športni-
ka in športnice leta Slovenskih goric za pre-
teklo leto potekal tudi letos. Tudi v letu 2014 
so nas namreč naši športniki in športnice 
navduševali tako v posameznih kot v kolek-
tivnih športnih. Najuspešnejšim in tistim, 
perspektivnim, ki še stopajo na pota članske 
konkurence, se želimo zahvaliti za dosežene 
rezultate in jim na ta simboličen način vliti 
nove motivacije za nadaljnje delo. 

Predloge za posamezne kategorije lahko 
pošljejo tako pristojne občine, posamezniki 
ali klubi. Predlogi morajo obvezno vsebova-
ti rezultate, ki so jih posameznik ali ekipa 
dosegli v minulem koledarskem letu. Pogoj 
za sodelovanje v Športniku in športnici leta 
Slovenskih goric je, da ima posameznik, po-
sameznica stalno prebivališče na območju 
UE Lenart, oz. ekipa sedež kluba na obmo-
čju UE Lenart. 

Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:
•	 Naj športnik leta 2014
•	 Naj športnica leta 2014 
•	 Naj moška športna ekipa leta 2014
•	 Naj ženska športna ekipa leta 2014 
•	 Naj perspektivni športnik ali moška 

športna ekipa do 18 let
•	 Naj perspektivna športnica ali ženska 

športna ekipa do 18 let 
•	 Nagrada (Ovtarjevih novic) za življenj-

sko delo na področju športa v Sloven-
skih goricah

O končnem izboru bo na podlagi prejetih 
predlogov in posebnega pravilnika, ki bo 
osnova za podelitev priznanj, odločala po-
sebna komisija, sestavljena iz predstavnikov 
uredništva Ovtarjevih novic, Radia Sloven-
ske gorice, SIP TV, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkve-
njak. Predloge za naj športnike bomo zbirali 
do četrtka, 5. marca 2015. Vaše predloge z 
obrazložitvijo lahko pošljete na elektronski 
naslov ovtarjeve.novice@rasg.si ali na de-
jan.kramberger@volicina.sport.si, lahko pa 
tudi po pošti na naslov Ovtarjeve novice, 
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, s pripisom 
izbor Športnika leta Slovenskih goric.

Športnik in športnica leta Slovenskih goric 2014
RAZPIS

Božično-novoletni koncert v Jarenini
Božično-novoletni koncert v Jarenini, 

ki je potekal v kulturni dvorani v Jare-
nini na zadnjo nedeljo minulega leta, je 
potekal v povsem prazničnem vzdušju. 
Koncert je pripravilo domače KD, ki je 
gostilo tudi pevce Cerkveno prosvetne-
ga pevskega zbora KD Sveta Ana. Po za-
ključku koncerta je potekalo prijateljsko 
druženje vseh nastopajočih.

Besedilo in foto: Suzana Rejak Breznik

Slovenski kulturni praznik bomo pri Sv. 
Trojici obeležili v dvorani Kulturnega doma 
v petek, 6. 2. 2015, ob 18. uri.

Sveta Trojica ima zelo bogato kulturno 
zgodovino, saj se je tu rodilo ali delovalo veli-
ko najrazličnejših umetnikov, ustvarjalcev ... 
A lahko se ponašamo, da kultura s pomočjo 
zanesenjakov v kraju živi tudi v sedanjem si-
cer prevladujočem materialnem času. Tako 
bosta letošnje praznovanje obogatila vsaj dva 
domača ustvarjalca-umetnika, ki sicer delu-
jeta na precej različnih področjih. Kot prvi se 

bo predstavil Ivan Vajngerl iz Zg. Porčiča, ki 
ravno v teh dneh končuje ureditev prostorov 
učne delavnice za prikaz starih domači obr-
ti. Ivan Vajngerl bo delček svojih spretnosti 
prikazal na odru, še več pa bomo lahko videli 
v predstavitvenem filmu. Drugi umetnik-
-ustvarjalec, ki bo poskrbel, da bomo lahko 

po proslavi v Protokolarno-razstavnem cen-
tru sv. Martina oz. samostanski kleti spet od-
prli eno izmed številnih razstav, je Ivo Štrakl 
iz Sv. Trojice. Z umetnostjo se je srečal že v 
zgodnji mladosti, saj je kot učenec v osnovni 
šoli risal stenčase, pod vodstvom priljublje-
nega ravnatelja Jožeta Križniča pa se je takrat 
srečal z uporabno grafiko - oblikovanjem. Ivo 
Štrakl nam je znal povedati, da je bilo včasih 
veliko huje kot danes, ko samo mislimo, da 
nam je zelo hudo, in samo iščemo nekakšne 
pravice. V osnovni šoli, kjer je bil zaposlen 
kot učitelj, je v prostem času pomagal izde-
lovati zemljevide in druge učne pripomočke 
ter pomagala. Kot je dejal, njegov nadrejeni 
nikakor ni hotel slišati besed »ne morem«. 
Diplomsko delo z odličnim uspehom je kon-
čal na šoli za oblikovanje v Ljubljani. Kasneje 
je grafično oblikovanje postalo njegov poklic. 
Nekaj let je tudi učil likovni in tehnični pouk 
v OŠ Lenart in Sv. Trojica. Predvsem pa je s 
svojim oblikovalskim znanjem pomagal in 
deloval v številnih podjetjih, kasneje pa se je 
odločil, da prične samostojno pot. Leta 1991 
je tudi začel izdajati časopis Domače no-
vice. Vse to delo, v zadnjih letih tudi slabše 
zdravje, sta mu onemogočala, da bi se lahko 
pogosteje srečeval z njegovim hobijem – kla-
sično grafiko in slikarstvom, kar poskuša na-
doknaditi sedaj, kot pravi »v penzijonu«. In 
ta njegova dela bomo lahko občudovali na 
razstavi njegovih likovnih del v samostanski 
kleti. Razstava bo odprta po proslavi, 6. 2. 
2015, ob 19. uri ter bo na ogled v soboto, 7. 
2., in v nedeljo, 8. 2. 2015, od 10. do 18. ure. 

Jože Žel

Sv. Trojica: pestro ob kulturnem prazniku

Ivo Štrakl ob delu

Slavni Picasso je izjavil, da se v vsakem 
otroku skriva umetnik, vendar je težava v 
tem, kako tega malega umetnika obdržati v 
sebi tudi potem, ko otrok odraste. Decem-
bra 2014 je spletni portal RTVSLO objavil 
zanimiv in branja vreden članek, v katerem 
ugotavljajo, kako umetnost vpliva na otroke 

in mlade: »Mladi, ki dobijo možnost udele-
ževanja umetniških dogodkov, pokažejo višje 
zavedanje in sprejemanje različnosti idej in 
ljudi, več tolerantnosti in empatije, naučijo 
se pozornejšega opazovanja sveta okoli njih 
ter ohranijo zanimanje za umetnost.« (Kako 
umetniške izkušnje vplivajo na življenje mla-
dih?, 14. 12. 2014.)

S tem izhodiščem sem želela opomniti na 
to, kako pomembno vlogo imajo likovne de-
lavnice, ki jih dobri dve desetletji vodi slikar 
Konrad Krajnc. Trenutno so v Galeriji K. 
Krajnca v Lenartu razstavljena dela, ki so jih 
naredili mladi v mednarodni likovni koloniji 

na Krku. Kolonija je za otroke pa tudi spre-
mljevalce posebno doživetje. Tako imajo mla-
di prvo razstavo že na Krku, kjer jih obiščejo 
domačini, ki z veseljem spremljajo dogajanje. 
Razstava se je jeseni preselila v Lenart. Ga-
lerija je bila na otvoritvi omenjene razstave 
skorajda premajhna za vse, ki so se zbrali. 

Postregla je s pestrim programom ob 
glasbi Adija Smolarja, ki se je z vese-
ljem odzval vabilu. Sam je namreč ob-
čudovalec Krajnčevih del. Da so v Le-
nartu mlade generacije tako kulturno 
živahne, je seveda treba pozdraviti, saj 
nam to govori tudi o naši kulturno bo-
gati prihodnosti. Kdor si ogleda razsta-
vo, kjer prevladuje moč barv, mladi pa 
osvajajo tudi kompozicijo, perspektivo, 
senčenje ter druge slikarske veščine, 
jih leta otrok verjetno presenetijo, saj 
so v svojem snovanju izredno spretni. 
Dosegajo veliko višjo raven, kot jim 
jo lahko ponudi ustaljeni kurikulum v 
šoli. Slike so zelo doživete, iz njih veje 

otroška spontanost. Morski motivi se preple-
tajo v siju sonca in okoliških znamenitosti. 
Razstava je na splošno zelo ljubka in hkrati 
povedno močna. 

Zahvala gre seveda mentorjem: Niki, An-
dreji in Konradu, ki s svojim čutom za pe-
dagoško delo mladim predajajo znanje in 
jih hkrati spodbujajo v veselju do umetnosti. 
Marsikateri tečajnik svojo poklicno pot na-
daljuje v tej smeri. Razstavo so pohvalili tudi 
drugi strokovnjaki in umetniki, v galeriji K. 
Krajnca pa bo odprta vse do spomladi, ko se 
ponovno začnejo likovne delavnice. 

Petra Čeh, umetnostna zgodovinarka

Krk 2014
Razstava Mednarodne likovne delavnice v galeriji Konrada Krajnca v 
Lenartu

Vsakega udeleženca je mentor ocenil in nagradil.
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ŠPORT ZA RAZVEDRILO

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

Torpedo 07 osvojil 8. turnir v spomin Uroša & Gašperja
Izpeljali smo že 8. memorialni turnir v malem 
nogometu v spomin na naša prijatelja Uroša 
Ropa in Gašperja Tuša, ki sta tragično umrla v 
prometni nesreči. Turnir skupno organiziramo 
ekipe malega nogometa Torpedo, Slovenske 
gorice in Virtuozi ob pomoči Športne zveze 
Lenart. Na turnirju je sodelovalo 34 ekip, ve-
čina iz bližnjih krajev, prišli pa so tudi vedno 
prisotni prijatelji s Trojan. Zelo lep obisk je bil 
tudi na tribunah, kjer so gledalci lahko na delu 
spremljali smetano slovenskega nogometa. 
Ogledali smo si zanimive dvoboje že v pred-
tekmovanju, ko se je igralo v 6 skupinah po 4 
ekipe in v 2 skupinah po 5 ekip. Tako v Lenar-
tu kot tudi v Voličini se je odvijal napet boj za 
prvi dve mesti v skupini, ki sta vodili v nadalj-
nje tekmovanje in uvrstitev med najboljših 16 
ekip. Sledile so tekme osmine finala, ki so se 
igrale v Voličini in Lenartu. Nato so se zmago-
valne ekipe iz Voličine preselile v Lenart, kjer 
se je nadaljevalo s četrtfinalnimi in polfinalni-
ma tekmama. Skupno je bilo odigranih kar 72 
tekem. 
Pokal za najboljšo ekipo na turnirju je odšel v 
roke ekipi Torpedo 07, ki je v četrtfinalu prese-
netljivo premagala svoje kolege iz ekipe Torpe-
do 05 in nato do finala pometla s konkurenco. 
V finalu so z rezultatom 3:1 premagali ekipo 
Virtuozi Vinska trta in prvič osvojili memori-
alni turnir.

Zahvala Športni zvezi Lenart, občini Lenart in 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji 
turnirja. Organizatorji in predsednik Športne 
zveze Lenart Igor Jurančič zagotavljamo, da 
bomo turnir s skupnimi močmi organizira-
li tudi v bodoče. Zagotovili bomo, da turnir 
ostane ena večjih športnih prireditev v občini 
Lenart in tudi širše. 

Končne uvrstitve:
1. mesto: Torpedo 07
2. mesto: Virtuozi Vinska trta
3. mesto: Benedikt 1
4. mesto: Lormanje

Pripravil: Dejan Ploj

V naših krajih so doma odlični strelci
Zadnja leta na območju osrednjih Slovenskih 
goric med športi izstopa tudi strelstvo. Da je 
strelstvo domena lovcev, je znano vsakomur. 

S tem športom se, razumljivo, ukvarjajo tudi 
v strelskih društvih. Strelstvo pa je močno 

zastopano tudi med upokojenci. Gre sicer za 
streljanje z zračno puško, kjer imajo pod okri-
ljem lenarške zveze upokojencev že nekaj let 
ustanovljeno strelsko ligo. V njo so vključena 
s svojimi strelskimi ekipami vsa upokojenska 
društva na območju UE Lenart in tudi moška 
strelska ekipa Medobčinskega društva invali-
dov Lenart. Medtem ko imajo upokojenci tudi 
ženske strelske ekipe. Doseženi strelski rezul-
tati pričajo, da so v naših krajih doma odlični 
strelci in strelke, saj dosegajo zavidljive rezul-
tate.
Pred koncem lanskega leta so se na internem 
strelskem turnirju v streljanju z zračno puško 
za prehodni pokal pomerili strelci iz MDI Le-
nart. Do naslednjega turnirja je pokal pristal 
v rokah Silva Gutmana, na posnetku prvi z 
desne.

Tekst in foto:Franc Bratkovič 

ODBOJKA - 2. DOL ženske - vzhod
Benedičanke do zmage 3:0 v gosteh nad Nova KBM Branik II

V 11. krogu 2. DOL – vzhod za ženske so 
odbojkarice Benedikta prišle do 8. zmage v 
dosedanjem delu prvenstva. Na pogled je bila 
zmaga (3:0) nad drugo ekipo Maribora dokaj 
lahkotna, a so se odbojkarice Benedikta mo-
rale predvsem v 2. in 3. nizu močno potrudi-
ti, da so ga obrnile v svojo korist. Po prvem, 

ki so ga dobile s 25:20, je 2. in 3. pripadel v 
korist Benedičank s 25:23. Ob osmih zma-
gah in treh porazih so odbojkarice Benedikta 
trenutno zbrale 23 točk, kar jih uvršča na 3. 
mesto, tesno za drugouvrščene odbojkarice 
Ptuja. 

V soboto 31. 1. 2015 ob 18. uri vabljeni v ŠD Benedikt na derbi 2. DOL-vzhod za 
ženske

Naslednjo domačo tekmo bodo v Športni 
dvorani Benedikt odbojkarice Benedikta go-
stile že jutri (31. 1. 2015) ob 18. uri in sicer 
v derbiju proti ekipi Swatycomet Zreče. Zre-
čanke po 

11-ih krogih kraljujejo na vrhu lestvice in 
so trenutno še brez izgubljene točke. Vseka-
kor bodo domače odbojkarice Benedikta sto-
rile vse, da bodo prva ekipa, ki bo favorizira-

nemu nasprotniku odvzela prvo točko v ligi. 
Vrstni red 2. DOL-vzhod: 1. Swatycomet 

Zreče (32 točk), 2. ŽOK GM mobil Ptuj (25), 
3. ŽOK Benedikt (23), 4. Prevalje (19), 5. 
Mozirje (17), 6. ŽOK Mislinja (16), 7. Nova 
KBM Branik II (15), 8. Kajuh Šoštanj (10), 9. 
Celje (3), 10. ŽOK Sobota (2). 

Dejan Kramberger

Pri psihiatru
»Gospod zdravnik, zame življenje nima 
več smisla: žena me je zapustila, tašča in 
tast se ne zmenita več zame …« je pacient 
potarnal psihiatru.
»Se delate norca iz mene? Raje mi takoj 
povejte, kako vam je to uspelo!« je 
odvrnil psihiater.

Brezplačen seks
»Obupana sem,« je mlada ženska dejala 
svoji prijateljici.
»Zakaj?«
»V mobitelu svojega fanta sem našla 
rubriko 'brezplačni seks'. Seveda sem 
takoj poklicala na številko, ki je bila v tej 
rubriki.«
»In kaj se je zgodilo?«
»Zazvonil je moj telefon.«

Brez razburjanja
»Pred operacijo si ne smete privoščiti 
nobenega alkohola, nobenih cigaret, 
nobenega razburjenja …« je medicinska 
sestra rekla pacientu.
»Kaj pa seks?«
»Saj vam pravim – nobenega razburjenja. 
Seksate lahko samo z ženo!«

Dober nasvet
»Ata, kako naj vas zdravimo?« je 
zdravnik povprašal očaka, ki so ga pripel-
jali v bolnico.
»Tako, da bo pogreb v soboto.«

Lepotica
Peter se je sukal okoli lepotice, ki je stala 
pri šanku in pila viski.
»Kaj bi rad?« ga je čez čas vprašala 
lepotica.
»Nič,« je v zadregi zajecljal Peter.
»Potem pa se umakni in naredi prostor 
komu, ki bi kaj rad ….«

Izumrla bolezen
»Virusi, ki so povzročili vašo bolezen, so 
zelo starodavni. Skoraj so že izumrli,« je 
zdravnik dejal bolniku.

»Oprostite, vendar jaz nisem kriv, da sem 
moral pred vašo ordinacijo tako dolgo 
čakati,« se je opravičil bolnik.

Tehten odgovor
»Francelj, ti si pravi pokvarjenec,« je 
siknila soseda, ko jo je Francelj zagrabil 
za zadnjico.
»Boš videla, da je zdrava pokvarjenost 
boljša od pokvarjenega zdravja,« je 
odvrnil Francelj.

Zamuda
»Ata, ali veš, kateri vlak ima največjo 
zamudo?« je sinček vprašal očeta.
»Ne, sinko, tega pa ne vem.«
»Tisti, ki si mi ga lani obljubil za novole-
tno darilo.«

Operacija
»Gospod kirurg, strašno sem nervozen in 
zaskrbljen, ker je to moja prva operacija.«
»Nič se ne vznemirjajte, saj je tudi moja 
prva.«

Po zdravljenju
»Kaj pa je s tabo?«
»Hk, pijan sem kot čep, hk, hk..«
»Ali nisi bil na zdravljenju zaradi alko-
holizma?«
»Hk, seveda sem bil, pa so me zdravniki 
čisto zašuštrali.«

Ata in mama
»Jaz pa vem, kakšna je razlika med očeti 
in mamami,« je Peterček zmagoslavno 
oznanil sošolcem. »Zjutraj sem špegal v 
kopalnico.«
»Kakšna je razlika?
»Očetje se umivajo, mame pa pudrajo.«

Razlika
»Soseda, slišim, da si se ločila in na novo 
poročila z mlajšim dedcem. No, povej, ali 
je med njima kakšna razlika?«
»Je določena razlika - približno takšna, 
kot med puško in brzostrelko.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Peter, zakaj tako hudo gledaš? Ali nisi 
vesel, da smo se končno rešili starega leta, 
ki nam ni prineslo skoraj nič dobrega, in 
zakoračili v novo,« je šivilja Marica pred 
dnevi pri malici povprašala rezkarja Petra. 

»Lansko leto zares ni bilo nič prida. Naj-
bolje bo, da na njega čim prej pozabimo,« 
je pritegnil mizar Tone. »Lani smo morali 
vse leto na vseh koncih in krajih varčevati. 
Kljub temu pa se je število delovnih mest v 
državi zmanjšalo, tveganje revščine pa se je 
povečalo. Za nameček je Slovenijo prizade-
lo še več naravnih ujm, od žleda do kata-
strofalnih poplav.«

»Draga Marica in Tone, kar sta povedala, 
je vse res. Vendar pa smo staro leto nekako 
preživeli, kako bo v novem, pa še ne vemo. 
En sam razlog mi povejta, zaradi katerega 
bi se lahko veselili letošnjega leta,« je od-
vrnil Peter. »Ali naj se veselimo, da bomo 
morali letos še bolj varčevati kot lani? Ali 
naj se morda veselimo, da bo letos stopnja 
brezposelnosti pri nas verjetno še višja kot 
lani in da bo brezposelnim še težje najti za-
poslitev?«

»Peter ima prav,« je prikimal Tone. »Tež-
ko je najti razlog, zaradi katerega bi se vese-
lili novega leta.«

»Ali se še spomnita časov, ko je bilo prak-
tično vsako novo leto boljše od starega,« je 
dejala Marica. »Že na začetku novega leta si 
vedel, da ti bo šlo v njem lepše kot v starem 
in da boš na koncu leta imel višji standard 

kot na njegovem začetku.«
»Da, da, tako je bilo v mojih mladih le-

tih,« je vzdihnil strugar Tone. »Sedaj pa je 
ravno obratno. Običajni smrtniki že na za-
četku leta natanko vemo, da bomo imeli ob 
koncu leta še slabši standard in da si bomo 
lahko privoščili še manj. Zato nas je pravza-
prav vsakega novega leta strah, namesto da 
bi se ga veselili.«

»Riba smrdi pri glavi,« je povzdignil glas 
Peter. »Če bi naši politiki in menedžerji bili 
za kaj, bi že zdavnaj našli zdravilo za naše 
težave.«

»Kaj pa govoriš, Peter, saj so odgovorni 
pri nas že našli zdravilo za naše težave, ki 
je vse bolj učinkovito,« je povzdignila glas 
Marica.

»Kakšno zdravilo? Kako se mu reče,« sta 
presenečeno povprašala Peter in Tone.

»To zdravilo se imenuje antidepresivi. V 
zadnjih letih se je njihova uporaba v Slove-
niji več kot podeseterila. Če je kdo obupan 
in nesrečen, ker nima službe, ker mu pri-
manjkuje denarja, ker šefi z njim grdo rav-
najo, ker se mu godijo krivice ali kaj podob-
nega, mu mora zdravnik takoj predpisati 
antidepresive,« je odvrnila Marica. »Danes 
velja slogan 'Z antidepresivi za domovino 
naprej!' Zato vama predlagam, da tudi vi-
dva začneta jemati antidepresive. Začudena 
bosta, kako srečno bo potem za vaju novo 
leto 2015!«

Zdravilo za težave
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

7. občni zbor Društva za razvoj podeželja 
»LAS Ovtar Slovenskih goric«

Spoštovane članice in člani! 

Spoštovani člani in članice!

Po znanje na podeželje 

V sredo, 17. decembra 2014, je na sedežu 
društva potekal 7. občni zbor. Za kulturni pro-
gram je v uvodu s 3 pesmimi poskrbel otroški 
pevski zbor Kamenčki iz Vrtca Lenart.

Podana so bila poročila o delu društva za leti 
2013 in 2014 (vsebinsko, finančno ter s strani 
nadzornega odbora) ter načrt dela in finančni 

okvir za leto 2015. Občni zbor je potekal v ozra-
čju menjave vodstva društva in ostalih članov 
organov društva. Zaradi pristopa območja ob-
čine Duplek z novim programskim obdobjem 
2014-2020 v območje LAS Ovtar Slovenskih 
goric so bile potrjene tudi spremembe statuta 
društva. 

V imenu zbranih je podpredsednik društva 
Milan Gumzar izrekel zahvalo dosedanji in prvi 
predsednici društva Vidi Šavli, ki bo do konca 
junija ostala še v kolegiju predsednika LAS.

Za novega predsednika društva je bil sogla-
sno potrjen Andrej Kocbek iz Lenarta. Imeno-
vanja v organe društva se nahajajo na spletni 
strani LAS: http://www.lasovtar.si/organi-dru-
stva .

Mandat nove sestave organov se je začel s 1. 
1. 2015.

Uradnem delu sta sledilo družabno srečanje 
in pogostitev, pripravljena s strani Zadruge Do-
brina, z. o. o., v novi kleti trase VTC 13 (Center 
Slovenskih goric).

Posebna pozornost pa bo v tem letu zagotovo 
namenjena skrbni pripravi strategije lokalne-
ga razvoja, ki se bo glede na uredbo, ki ureja 
področje, poskušala čim bolj približati odrazu 
potreb in ciljev osrednjih Slovenskih goric ter 

vnovičnemu kandidiranju za potrditev statusa 
delujoče LAS in s tem pravici do črpanja evrop-
skih sredstev. 

Renata Vajngerl

Na decembrskem občnem zboru ste me izvo-
lili za novega predsednika društva. Z izvolitvijo 
ste mi zaupali pomembno in odgovorno nalo-
go vodenja uspešne in v slovenskem prostoru 
prepoznane lokalne akcijske 
skupine – LAS Ovtar. Priza-
deval si bom, da bom upra-
vičil vaše zaupanje in krepil 
uspešno delovanje društva v 
zadovoljstvo članov, ustano-
viteljev in ostalih partnerjev.

S spremembami statuta 
društva smo oblikovali nov 
okvir za delovanje LAS, ki 
je usmerjeno v lokalni traj-
nostni razvoj območja občin 
Benedikt, Cerkvenjak, Du-
plek, Lenart, Sveta Ana, Sve-
ta Trojica v Slovenskih gori-
cah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Veseli 
me, da se je na občnem zboru društvu priklju-
čila tudi občina Duplek, ki s svojim pristopom 
pomeni novo dodano vrednost našim skupnim 
naporom za razvoj podeželja.

Ob koncu leta smo v Sloveniji dobili nov 
program razvoja podeželja (PRP) za obdobje 
2014-2020, ki se v pretežni meri financira iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (838 milijonov evrov). S sredstvi iz prora-
čuna Slovenije je za izvajanje PRP 2014-2020 
namenjena 1,11 milijarde evrov. Od tega je za 
program LEADER namenjenih 52 milijonov 
evrov. Sprejeti program prinaša nove premi-
ke v vsebinah, ki so: podnebne spremembe, 
skrb za okolje, prenos znanja in inovacij, cilj-
na usmerjenost investicijskih podpor za večjo 
produktivnost in konkurenčnost, povezovanje 

v ustanavljanju skupin proizvajalcev itd. Eden 
pomembnejših ciljev bodoče politike razvoja 
podeželja je celovitejši pristop k razvojnim iz-
zivom naših podeželskih območij s poudarkom 

na ustvarjanju pogojev za ohra-
njanje in ustvarjanje delovnih 
mest.

Za doseganje prej omenjenih 
ciljev PRP 2014-201 bomo v LAS 
Ovtar izvajali ukrepe pripravljal-
ne podpore, pripravili in izvajali 
novo lokalno strategijo, krepili 
sodelovanje in animacijo. Med 
stalnimi prednostnimi nalogami 
ostajajo: lokalna samooskrba, ze-
leni turizem, naravna in kulturna 
dediščina, socialno podjetništvo, 
ravnanje z organskimi odpadki. 
Vse omenjeno bo našlo svojo 

podobo v Lokalni razvojni strategiji 2014-2020 
in v Projektih sodelovanja s skupnim ciljem 
spodbujanja socialne vključenosti, zmanjše-
vanja revščine in zagotavljanja gospodarskega 
razvoja naših podeželskih območij. 

Pred nami so tedni in meseci pomembnega 
dela pri določanju ciljev za Lokalno strategijo 
razvoja 2014-2020, ki morajo zasledovati cilje 
EU. Zato se bomo medsebojno povezovali in 
skrbno preučili, kakšne cilje si želimo postaviti 
in naše zmožnosti za njihovo realizacijo. Glede 
na dosežene rezultate društva ob upravljanju in 
pomoči Razvojne agencije Slovenske gorice in 
s podporo vodstev občin pri izvajanju Lokalne 
strategije 2007-2013 sem prepričan, da bo naše 
društvo tudi v prihodnje uspešno pri spopada-
nju z izzivi. 

Andrej Kocbek 

Decembra leta 2007 so me 
k sodelovanju pri ustanavlja-
nju Lokalne akcijske skupine 
(LAS) povabili župani na-
ših šestih občin. Ustanovi-
tev LAS Ovtar na območju 
Upravne enote Lenart, or-
ganizirano kot javno–zaseb-
no partnerstvo, je bil pogoj 
Evropske unije, da so občine 
in občani pridobili možnost 
črpanja sredstev v program-
skem obdobju 2007–2013 iz 
ukrepa LEADER (pristopa 
od spodaj navzgor), to po-
meni iz 4. osi Programa razvoja podeželja Re-
publike Slovenije.

Črpanje evropskih sredstev zahteva znanje, 
doslednost, transparentnost in povezovanje. 
To pa pomeni biti odprt za številne kontro-
le, inšpekcije in revizijske službe. V tem času 
smo znali in zmogli povezati mladi, nastajajoči 
strokovni kader iz našega območja v Razvojno 
agencijo Slovenske gorice (RASG), ki izpolnjuje 
zahtevane kriterije ustanoviteljev in Evropske 
unije. Danes se s svojim uspešnim delom širi 
preko meja Upravne enote Lenart.

V tem času zaključujemo programsko ob-
dobje z 68 projekti v vrednosti preko 1 milijon 
evrov, ki so bili predlagani in potrjeni v Lokalni 
razvojni strategiji s strani vseh 6 občinskih sve-
tov, organov društva in Ministrstva za kmetij-
stvo, prehrano in gozdarstvo RS.

Smo pred novim programskim obdobjem 
2014–2020. Za to obdobje so se združili trije 
pomembni skladi: Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 
kar pomeni več finančnih sredstev pod novimi 
pogoji z novo Strategijo lokalnega razvoja. To 
pomeni tudi možnost večjega razvojnega pre-
boja na področju podjetništva, obrti, nadgra-
dnje turistične ponudbe, dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah, socialnega podjetništva in drugih 
projektov, ki bodo prinesli dodano vrednost 
prebivalcem Slovenskih goric.

To pa je tudi čas in pravi trenutek, da po dveh 

mandatih dam priložnost vode-
nja društva še drugim, da neko-
liko izprežem in se posvetim tudi 
novim izzivom; seveda pa osta-
jam član našega društva.

V tem obdobju smo skupaj 
postavili temelje. Posebej sem 

zadovoljna, da smo pri tem uspeli prestopiti 
občinske in državne meje (priključila se nam 
je tudi občina Duplek, sodelujemo v čezmejnih 
projektih z Avstrijo) ter povezati ljudi med se-
boj v osebno in skupno dobro.

Rada in z veseljem sem sodelovala z vsemi 
vami, spoštovane članice in člani društva. Za-
hvaljujem se vam za vašo podporo pri uresni-
čevanju zastavljenih ciljev. Hvala županom za 
podporo in pomoč, hvala občinskim svetom, 
koordinatorjem na občinah, članom kolegija 
LAS, članom razvojnega sveta LAS in članom 
drugih organov društva.

Iskreno zahvalo namenjam vsem strokovnim 
sodelavkam v Razvojni agenciji Slovenske gori-
ce: Tanji, Mileni, Milojki, še posebej Renati, brez 
njihove pomoči tega dela ne bi mogli opraviti.

In kaj želim v prihodnje našemu društvu LAS 
Ovtar? To, kar želiš tistemu, ki ga imaš rad: vse 
najboljše, dobre razvojne odločitve, ki bodo 
ustvarjale nova delovna mesta, ohranjala naše 
okolje in omogočala čim bolj kvalitetno življe-
nje v naših lepih Slovenskih goricah.

Izvajanje lokalnega razvoja naših občin s po-
močjo evropskih sredstev bo tudi v prihodnje 
zahtevalo dobro načrtovanje, usklajevanje, 
predvsem pa povezovanje. Prepričana sem, da 
bo novo vodstvo skupaj z vami v novo finančno 
perspektivo vstopilo dobro pripravljeno. 

Želim vam vse lepo, dobro in uspešno na tej 
poti!

Vida Šavli

Vabilo na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti 
Vabljeni na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti mreže Učnih kmetij z območja osre-

dnjih Slovenskih goric, v februarju, ki se bodo izvajale ali na naslovu mojstra/kmetije ali v Centru 
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9 v Lenartu (glej preglednico). 

Delavnica Kmetija, kraj izvajanja delavnice Dan Čas

Pletenje košar Ivan Vajngerl, Center Slovenskih 
goric, Trg osvoboditve 9, Lenart

10. februar 2015 10.00 – 12.30 

Tradicionalna peka kruha 
in domačih dobrot (oljova 
pogača)

Kmetija Šipek
Peščeni Vrh 28
2236 Cerkvenjak

13. februar 2015 16.00 – 20.00 

Predhodne prijave udeležencev sprejemamo na sedežu LAS (tel. 059 128 773, GSM 051 660 865). 
Prijave so potrebne zaradi zagotovitve količine potrebnega materiala za delavnice in organizacije 
prostora. Prispevek za materialne stroške znaša 5 EUR/udeleženca. Lahko pa si udeleženci pri de-
lavnici pletenja košar prinesejo svoje šibe.

Vsak človek ima svojo pot
in vsaka pot ima svoj pomen.
Zato si moramo na svojih poteh 
vzeti čas,
se ustaviti in pogledati, v katero 
smer nas peljejo …

V prvi polovici leta 2015 se načrtuje zaključek vseh 11 projektov, ki so že v izvedbi:

Nosilec Ime projekta
Občina Benedikt Arheološka cesta Benedikta (I. odsek arheološke 

ceste Slovenskih goric) in Stalna arheološka razstava 
osrednjih Slovenskih goric

Občina Lenart •	 Učni vrtovi pri Sv. Rupertu 
•	 Dobrodošli na potepu po učno-sprehajalnih po-

teh v občini Lenart z okolico 
•	 Ureditev kleti VTC 13 v CSG

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah •	 Tematska pot: Pot po naravnih energetskih toč-
kah Sveta Trojica 

•	 Publikacija Trojiška kronika z dodatkom 2000-
2013 (ponatis 2014)

Izobraževalni center – RASG, d. o. o., Lenart Dediščina Slov. goric za jutri

Vinogradništvo Križovnik, Jurovski Dol Vinska klet Križovnik

Zadruga Dobrina, z. o. o., Jurovski Dol Vzpostavitev trajnostne lokalne preskrbe na območju 
LAS Ovtar Slovenskih goric

Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, Lenart Zgodovina, etnologija in kultura pristne (avtentične) 
prehrane v Slovenskih goricah

LAS Ovtar Slovenskih goric EKO LAS za trajnostni razvoj podeželja 2012

Nešplja (Mespilus germanica)
Želite imeti v svojem 

sadnem vrtu drevo, ki 
vam bo delalo veselje 
z lepim cvetenjem, na 
pragu zime pa si boste z 
njega utrgali slasten sa-
dež? Oboje vam ponuja 
nešplja, ki jo pozna-
mo tudi pod imenom 
»zvončasta hruška«. 
Je listopadno drevo, ki 
zraste do 8 m visoko. Krošnja je okrogla, 
široka. Listi so veliki, podolgovati, usnjati. 
Cveti od aprila do polovice maja. Cvetovi 
so bele barve, veliki, podobni kutinovim. 
Plodovi dozorijo konec oktobra, uživamo 
pa jih, ko se omedijo. Z omeditvijo, ki jo 
povzroči slana ali hramba v bližini jabolk, 
dobi sadež rjavo barvo, postane mehak, 
izgubi trpkost in dobi sladko-kisel okus. 
Je samoplodna vrsta pečkastega sadja. V 
plodu je od 3 do 5 pečk, iz katerih vzgaja-
mo sejančke, ki imajo enake lastnosti kot 
matična rastlina. Lege, ki so primerne za 
trto, so ljube tudi nešplji. Plodovi, ki jih 
uživamo presne, vsebujejo: škrob, pektin, 
tanin, vitamin C in rudnine. V srednjem 
veku je bila nešplja priljubljena in razšir-
jena sadna vrsta. Sadeže so tudi sušili, jih 

zmleli v moko, ki so jo 
uporabili za pripra-
vo sladic. Iz lesa, ki je 
trd in rumene barve, 
so izdelovali okrasne 
predmete in kuhali 
oglje. Sveta Hildegar-
da jo je priporočala 
za čiščenje krvi in 
pri slabokrvnosti. V 
zdravilne namene se 

v ljudskem zdravilstvu uporablja za urav-
navanje delovanja črevesja, tako pri driski 
kot pri zaprtju. Pospešuje izločanje vode iz 
telesa, spodbuja delovanje slinavke in že-
lodca, zdravi tudi skorbut. Iz nešpelj lahko 
pripravimo: marmelado, kompot, liker, 
sladice. Posladkajte se s sladoledom, ki ga 
pripravimo takole: 8 plodov nešplje olupi-
mo, odstranimo pečke. Meso zmečkamo, 
dodamo 80 g rjavega sladkorja, polovico 
navadnega jogurta, 2 žlici limoninega soka 
in 50 g drobno narezanih orehov. Sestavi-
ne premešamo, maso damo v modelčke, ki 
jih za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik.

Dobro bi bilo, da bi to staro sadno drevo 
ponovno sadili in s tem podkrepili pogo-
sto slišano: »domače je zdravo«.

Marija Čuček


