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V letu, ki prihaja, naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo,

ustvarjalno in polno lepih trenutkov!
Vse dobro v letu 2016!

Sodelavci in dopisniki Ovtarjevih novic 
(ŠKSG)

Notranjega miru polne, v zdravju, upanju in veselju  
doživete praznike ter srečno in uspešno 2016 vam želimo:

LAS Ovtar Slovenskih goric,
Razvojna agencija Slovenske gorice in 

Uredništvo Ovtarjevih novic.

Naj se vam uresničijo vse iskrene želje ob božiču, vsa pričakovanja ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti in vsa upanja, ki jih polagate v prihajajoče leto 2016!

Foto: E. P. Foto: E. P.
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Začela se je javna razprava o »Strategiji razvoja lokalne samouprave v 
Republiki Sloveniji«

Male občine – prednost ali breme?

Ministrstvo za javno upravo je dalo 
v javno razpravo dokument »Stra-
tegija razvoja lokalne samouprave 

v Republiki Sloveniji«, ki so ga pripravili na 
podlagi vladnih izhodišč in po široki razpravi 
v politični in strokovni javnosti. V tej razpra-
vi so sodelovali predstavniki več kot polovice 
občin v Sloveniji, številni poslanci državnega 
zbora in državni svetniki ter strokovnjaki za 
lokalno samoupravo iz visokega šolstva.

V uvodu avtorji strategije poudarjajo, da 
dobiva vloga lokalne samouprave v sodobnih 
demokracijah čedalje bolj pomembno vlogo. 
Sodelovanje državljanov pri odločanju na lo-
kalni ravni in izvajanje storitev in nalog zanje 
postaja standard demokratičnih družb.

Lokalna samouprava v Evropi sloni na 
treh temeljih: na avtonomiji (ta preprečuje 
koncentracijo vse politične moči na central-
ni državni ravni), na demokraciji (obstoj 
lokalne samouprave spodbuja prebivalce k 
sodelovanju pri upravljanju) in na učinkovi-
tosti (lokalna samouprava sama po sebi brez 
sodobnega upravljanja in transparentnosti 
ni garancija za bolj učinkovito urejanje jav-
nih vprašanj).

Kot ugotavljajo avtorji strategije, sta z 
lokalno samoupravo neločljivo povezana 
pojma decentralizacija (prenos pristojnosti 
za urejanje določenih javnih vprašanj iz cen-
tralne državne oblasti na lokalne skupnosti) 

in subsidiarnost (gre za načelo, ki pomeni 
demokracijo od spodaj navzgor – kar je mo-
goče rešiti na lokalni ravni, naj rešijo ljudje 
na tej ravni).

Avtorji strategije ugotavljajo, da razvoj 
lokalnih skupnosti temelji na lastnih zmo-
gljivostih ter na sinergijah in povezovanju 
lokalne ravni z nacionalno.

Pojem lokalne samouprave je oprede-
ljen v Evropski listini lokalne samouprave 
(MELLS). Znotraj opredelitve lokalne samou-
prave je posebej izpostavljeno njeno razmerje 
do države. Za zagotavljanje pravnega okvira 
lokalne samouprave je odgovorna država.

Pri nas so razmerja med državo in lokal-
nimi skupnostmi normirana v slovenskem 
pravnem redu, pri čemer je upoštevano 
tudi načelo sodelovanja med lokalnimi sku-
pnostmi in državo. Klasično hierarhično 
razmerje med državo in občinami tako v 
sodobnem svetu kot pri nas ni več aktualno. 
V sodobnih demokratičnih družbah se kot 
nova paradigma razmerij med različnimi 
nivoji oblasti uveljavlja partnerstvo. Sicer pa 
avtorji strategije ocenjujejo, da je v Sloveniji 
z normativnega vidika razmerje med državo 
in občinami v pretežni meri urejeno. V pra-
ksi pa je drugače, zato obstajajo možnosti za 
izboljšanje odnosov in večje upoštevanje in-
teresov lokalnih skupnosti.

Krepitev medobčinskega sodelovanja in postopno ter prostovoljno 
združevanje občin

Ko avtorji dokumenta govorijo o strateških 
usmeritvah, na prvo mesto postavljajo razvoj 
sposobnosti zadovoljevanja skupnih potreb 
in interesov prebivalcev na lokalni ravni.

Občine imajo naloge, ki so njihove izvor-
ne pristojnosti in so določene z zakonom. Te 
naloge so predvsem prostorsko načrtovanje, 
opremljanje stavbnih zemljišč, skrb za lo-
kalne gospodarske in negospodarske javne 
službe, gradnja in gospodarjenje z lokalno 
infrastrukturo, gradnja in urejanje lokalnih 
javnih cest, pospeševanje gradnje nepro�-
tnih stanovanj in še nekatere. Kot navajajo 
avtorji strategije, so analize pokazale, da ob-
čine, zlasti manjše, svoje naloge opravljajo, 
vendar bi jih lahko opravljale manj razprše-
no, bolj učinkovito in ceneje. Gre zlasti za 
to, da so območja, na katerih je opravljanje 
javnih služb mogoče opravljati bolj ekono-

mično in učinkovito, večja od občin. Bolj 
ekonomično in učinkovito zagotavljanje 
občinskih nalog po presoji avtorjev strate-
gije nujno terja povezovanje in prostovolj-
no združevanje občin. Pri tem bosta ključni 
aktivnosti reorganizacija in spremembe pri 
vzpostavljanju skupnih organov v javnih 
podjetjih in institucionalno preraščanje sku-
pne občinske uprave in skupnega organa v 
zvezo občin. Avtorji strategije se zavzemajo 
za prostovoljno združevanje občin, ker ima 
več kot 50 odstotkov občin manj kot 5.000 
prebivalcev, kar je po zakonu minimalni po-
goj za občino. V zvezi s tem strategija govori 
o neracionalni mreži občin, o nujnosti op-
timizacije javnega sektorja na lokalni ravni, 
o povezanosti med velikostjo in učinkovi-
tostjo in o optimizaciji delovanja občinskih 
javnih zavodov.

Avtonomno financiranje občin sorazmerno z obsegom nalog
Druga strateška usmeritev se nanaša na 

vprašanje �nančne avtonomije občin. Av-
torji menijo, da morajo biti �nančni viri 
občin sorazmerni z obsegom nalog. Finan-
ciranje lokalnih javnih zadev je torej nelo-
čljivo povezano s pristojnostmi, z zakonom 
določenimi nalogami in pooblastili oziroma 
pravicami in obveznostmi občin. Šibkejšim 
občinam sistem zagotavlja dodatna sred-
stva za izenačevanje razlik, premalo pa so 
uporabljene možnosti, da se naloge izvajajo 

z medobčinskim sodelovanjem. Sicer pa je 
sistem �nanciranja občin v Sloveniji na pa-
pirju skladen z vsebino MELLS, kako je v 
praksi, pa je drugo vprašanje.

Avtorji strategije menijo, da je treba za 
izračun povprečnine v prihodnje izboljšati 
obstoječi model, ki bo upošteval podatke 
o realnih stroških oziroma podatke o stan-
dardiziranih stroških. Zavzemajo se tudi za 
odpravo administrativnih ovir ter za večjo 
organizacijsko učinkovitost.

Sobivanje mest in podeželja
Tretja strateška usmeritev govori o razvo-

ju urbane identitete občin. Ureditev me-
stnih občin pri nas je bila povzeta po zgledu 
v nemških in avstrijskih deželah, kjer imajo 
posebno ureditev za mesta, ki imajo status 
pokrajin. Ustavna zasnova mestne občine 
temelji na predpostavki, da v Sloveniji ob-
stajata dva tipa občin – navadne in mestne. 
Slednje naj bi imele več pristojnosti. V pra-
ksi pa pri nas poskusi v tej smeri niso bili 
uspešni. Avtorji strategije pa ugotavljajo, da 

najbolj aktualna gradiva OECD kot motor 
razvoja ne favorizirajo več izključno mest, 
temveč dialog med urbanimi in zalednimi 
območji. V nasprotnem primeru bi prišlo 
do razvoja dvo-tipskega modela občin, ki 
utrjuje koncept majhnih občin. Sicer pa av-
torji strategije menijo, da zahteva odločitev 
o statusu mestnih občin strokovni razmislek 
o vlogi mest bolj kot o vlogi mestnih občin 
ter o sobivanju mest in podeželja.

Razvoj regionalne identitete
Ko avtorji strategije govorijo o regionalni 

identiteti, poudarjajo, da je Slovenija majh-
na država. Pokrajine, kot jih opredeljuje 
država, bi pomenile uvedbo novega uprav-
no-političnega sistema. To pomeni, da bi 
uvedba pokrajin močno posegla v obstoječo 

teritorialno ureditev državne uprave ter v 
položaj občin. Zato je utemeljeno iskanje, da 
se pristojnosti pokrajin, ki jih de�nira usta-
va, organizira na regionalnem nivoju v okvi-
ru drugih že obstoječih oblasti, z medobčin-
skim povezovanjem ali v upravnih okrajih. 

Razvoj lokalne demokracije
Kot ugotavljajo avtorji, je lokalna samou-

prava upravno politični sistem, ki je najbliž-
je ljudem, zato je brez njihove vključitve v 
pripravo odločitev legitimnost lokalne sa-
mouprave šibka. Sodelovanje prebivalcev je 
v slovenskem pravnem redu ustrezno opre-
deljeno, vendar ga po presoji avtorjev stra-
tegije v občinah še vedno prepogosto ožijo 
na formalno predstavniško demokracijo. 

Posebno vlogo pri sodelovanju prebivalcev 
imajo ožji deli občin. Eden od načinov še ve-
čjega sodelovanja občanov pri odločanju na 
lokalni ravni so lahko dodatne organizacij-
ske zaveze, s katerimi je mogoče zagotoviti 
sodelovanje prebivalcev pri pripravi predpi-
sov, saj imajo občine ravno v tem pogledu 
največji demokratični primanjkljaj.

Razvoj med-institucionalnega dialoga
Kot posebna institucionalna oblika med-

občinskega sodelovanja je v zakonu o lokal-
ni samoupravi urejeno tudi združenje občin, 
katerega namen je zastopanje interesov lo-
kalne samouprave v razmerjih do državnih 
organov in v mednarodnih institucijah. V 
skladu z zakonodajo združenja sodelujejo 
pri pripravi predpisov s področja lokalne sa-
mouprave, pri zastopanju interesov članic v 
razmerju do državnih organov, pri izvajanju 
strokovnih nalog in pri nudenju strokovne 
pomoči članicam. V primeru prenosa nalog 
resorjev na raven združenja občin je potreb-
na jasna opredelitev pravne podlage za do-
delitev sredstev iz državnega proračuna tako, 

da bo omogočeno so�nanciranje strokovnih 
služb združenj.

Po mnenju avtorjev strategije mora vlada 
tudi v bodoče dosledno uveljavljati partnerski 
odnos z občinami in njihovimi združenji. Pre-
noviti pa bo treba zakonsko ureditev pogojev 
za pridobitev statusa reprezentativnosti. V 
praksi se kot problem izkazuje tudi možnost 
članstva istih občin v dveh ali celo treh zdru-
ženjih, kar popači sliko reprezentativnosti. 
Ker v Sloveniji trenutno delujejo tri združenja 
občin, bodo morala v prihodnje več napora 
usmeriti v oblikovanje skupnih stališč zdru-
ženj do predlogov državnih organov.

Cilji in aktivnosti za uresničitev strategije
Na koncu strategije so avtorji pripravili 

poglavje o ciljih in aktivnostih za njeno ure-
sničevanje. Treba je reči, da so cilji in aktiv-
nosti zelo konkretno opredeljeni, enako pa 
velja tudi za nosilce aktivnosti. Če se bodo 
občine in ministrstva ter politiki v Sloveni-
ji nasploh poenotili glede poglavitnih ciljev 
razvoja lokalne samouprave, potem očitno 
tudi z njihovim uresničevanjem ne bo pro-
blemov. Zato je še kako pomembno, da se v 
javno razpravo o »Strategiji razvoja lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji« vključi 
čim širši krog občank in občanov, politič-
nih strank, lokalnih skupnosti, ministrstev 
in drugih, da bi čim bolj poenotili poglede 

na razvoj lokalne samouprave pri nas, ki so 
sedaj še dokaj različni.
Javna razprava o omenjenem dokumentu 
uradno traja do 26. decembra, ko bodo na 
ministrstvu za javno upravo začeli sumira-
ti v njej izražena stališča in predloge. Po 
tem ko bosta vlada in državni zbor strate-
gijo sprejela, bo po toči zvoniti prepozno. 
Na osnovi sprejete strategije bodo namreč 
začeli v ministrstvih pripravljati in pisati 
spremembe zakonodaje in ne bo več ne 
časa in ne priložnosti za bistvena odstopa-
nja od dogovorjenega v strategiji.

Priredil: T. K.

Velik razkorak med revščino in bogastvom

V letu, ki mineva, se je zgodilo marsi-
kaj prelomnega. V zadnjem obdobju 
so nas presenetili begunci, ki jih niti 

evropska politika ni pričakovala v tako veli-
kem številu. Spet se je pokazalo, da je evrop-
ska skupnost tako raznolika, pa ne samo 
številu prebivalcev, pač pa predvsem zardi 
različnih interesov. Žal smo si tako različni, 
da tega nihče ni pričakoval. Zato ni čudno, 
da nekateri, zlasti intelektualci, razmišljajo, 
da lahko nekoč skupnost, če se ne bo kaj bi-
stvenega spremenilo, tudi razpade.

Sicer pa sem se namenil pisati predvsem 
o velikem razkoraku med revščino in boga-
stvom, ki je tudi botroval navalu beguncev 
v Evropo. 

Sicer pa lahko že dolgo sledimo sve-
tovnim trendom, iz katerih ni izvzeta niti 
Slovenija, da revni postajajo še bolj revni, 
bogati pa še bogatejši. O kakšni mednaro-
dni solidarnosti med obojimi pa komajda 
govorimo, kajti pomoč OZN pri zmanjšanju 
revščine skorajda ni omembe vredna. V 21. 
stoletju množice ljudi, med katerimi je tudi 
mnogo otrok, umirajo zaradi lakote in pod-
hranjenosti, čeprav tudi svetovni politiki, 
na čelu s papežem Frančiškom, opozarjajo, 
da potrebujemo drugačno in bolj pravično 
razdelitev dobrin, ki jih je v resnici veliko, 
vendar niso ustrezno razporejene. 

Zaradi takega stališča nekateri, zlasti naj-
bolj bogati Američani, celo papežu očitajo, 
da je socialist ali komunist. Papež Franči-
šek pa se ne glede na svoj politični in verski 
nazor bori predvsem, da bi vsi ljudje živeli 

človeka vredno življenje. Tu pa ne gre več za 
politiko in vero, pač pa za človečnost, ki naj 
ne bi imela meja. 

V mesecu decembru se je pri nekaterih 
ljudeh spet pokazala grabežljivost. Tisti, ki 
si lahko privoščijo, so zaradi potrošniške 
mentalitete navalili na trgovine in kupovali 
vse mogoče izdelke, tudi take, ki niso ni-
komur potrebni. Revni pa so se oskrbovali 
z najnujnejšimi živili pri Karitas, Rdečem 
križu in drugih dobrodelnih organizacijah, 
ker so bili v to prisiljeni in so šli po pomoč, 
čeprav je bilo zaradi tega marsikoga sram. 

Tudi dogajanje, povezano z božičnim pra-
znovanjem, je kljub papeževim pozivom vse 
prej kot skromno. 

Žal mnogim celo božič pride prav za pre-
tirano nakupovanje in prenajedanje, obuja-
nje pozitivnih družinskih vrednot pa je tudi 
tokrat pri marsikom v ozadju.

Bistveno pa je, da bo morala vsa svetovna 
politika čim prej z dejanji, ne samo z beseda-
mi, dokazati, da so vsi ljudje na svetu potreb-
ni enake pozornosti in da imajo vsi pravico 
do znosnega življenja, za kar morajo poskr-
beti predvsem bogati ljudje, ki so bogati tudi 
zaradi revežev, ki so jim pogosto postranska 
zadeva. Razen izjemoma so revni tudi zapo-
sleni delavci, ki jih kapital, kot je pravilno na-
povedal Karl Marx v svoji znameniti knjigi 
Kapital, izkorišča za borno plačilo, mnogi pa 
so brez dela in prepuščeni državnim jaslim 
in humanitarnim ustanovam.

Tone Štefanec

Župani občin Spodnjega Podravja 
nezadovoljni s povprečnino

Župani občin Spodnjega Podravja so na 
kolegiju v ponedeljek, 7. decembra, na 
Ptuju obravnavali višino povprečnine, 

ki jo slovenskim občinam zagotavlja država. 
Izrazili so nezadovoljstvo nad znižanjem, 
zaradi česar bo po njihovem ogroženo de-

lovanje občin. Dogovorili so se, da bodo še 
pred novim letom, predvidoma v Dornavi, 
na skupni seji občinskih svetov vseh občin 
državo pozvali k ponovnemu razmisleku.

E. P.
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Število delovno aktivnih se povečuje

Letos do konca avgusta se je glede na 
enako obdobje lanskega leta število 
brezposelnih oseb zmanjšalo, število 

delovno aktivnih pa povečalo. Število zapo-
slenih se je najbolj povečalo v nizko in sre-
dnje zahtevnih predelovalnih dejavnostih, v 
gostinstvu, prometu in trgovini. To je ena od 
ugotovitev, ki jih je objavil Urad vlade Repu-
blike Slovenije za makroekonomske analize 
in razvoj (UMAR).

Zaradi poklicne in izobrazbene strukture 
novo zaposlenih (med njimi je veliko delav-
cev s poklicno ali nižjo izobrazbo ali brez 
nje) raste letos povprečna bruto plača na 
zaposlenega v Sloveniji počasneje kot lani. 
V javnem sektorju pa na medletno rast plač 
vplivajo lanska izplačila zadržanih napredo-
vanj in delno tudi rasti plač v javnih družbah.

Slovensko gospodarstvo še vedno beleži 
skromno gospodarsko rast, dobri pa so tudi 
obeti za njeno nadaljnjo rast. Vrednosti krat-
koročnih kazalnikov gospodarske aktivnosti 

v Sloveniji so se v poletnih mesecih večino-
ma nekoliko povišale in bile medletno, ra-
zen v gradbeništvu, višje. Obseg proizvodnje 
v predelovalnih dejavnostih se še naprej po-
večuje in je večji kot pred letom dni. Enako 
velja za izvoz, ki se je v prvih osmih mesecih 
letošnjega leta glede na enako obdobje lani 
nekoliko povečal.

Spodbudno je, da se je v prvih osmih me-
secih glede na enako obdobje lani povečal 
obseg kreditov gospodinjstvom, kar je po-
spešilo potrošnjo, medtem ko se je obseg 
kreditov podjetjem nekoliko zmanjšal.

Sicer pa je bil javno�nančni primanjkljaj v 
prvih osmih mesecih v višini 699 milijonov 
evrov za 358 milijonov evrov nižji kot v ena-
kem obdobju lani. To je po navedbah UMAR-
-ja povezano z izboljšanjem gospodarske 
aktivnosti in stanja na trgu dela ter vladnimi 
ukrepi, ki so skupaj delovali v smeri poveča-
nja prihodkov in zajezitvi nekaterih izdatkov.

T. K.

Dodatki tudi za delavce z minimalno plačo

Poslanci v državnem zboru so konec 
novembra soglasno s 74 glasovi za in z 
nobenim proti sprejeli spremembe za-

kona o minimalni plači. Predlog sprememb 
je v parlamentarno proceduro na osnovi 
zakona o referendumu in ljudski iniciativi 
vložilo sedem največjih sindikalnih central v 
Sloveniji, ki so v podporo svojemu predlogu 
zbrale 11.206 na upravnih enotah overjenih 
podpisov volivk in volivcev.

Po novem bodo delavci, ki prejemajo mi-
nimalno plačo in delajo ponoči, ob nedeljah 
in praznikih, prejeli k minimalni plači še 
dodatke za nočno, nedeljsko in praznično 
delo. Doslej so bili ti dodatki sestavni del 
minimalne plače, zato jih delavci v svojem 
žepu sploh niso občutili, saj so dobili vedno 
enako plačo, ne glede na to, ali so delali po-

noči, ob nedeljah in praznikih ali ne.
S sprejemom sprememb zakona o mini-

malni plači so poslanci odpravili krivico 
oziroma neenako obravnavo delavcev z mi-
nimalno plačo. Doslej so namreč dodatke 
za delo ponoči, ob nedeljah in praznikih v 
svojem žepu občutili samo delavci z višjimi 
plačami, delavci z minimalno plačo pa ne.

Sindikati so s sprejemom sprememb za-
kona o minimalni plači zelo zadovoljni, saj 
so poslanci sprejeli njihov predlog v celoti. 
Delodajalske organizacije pa zaradi istega 
razloga izražajo nezadovoljstvo in opozar-
jajo, da se bo zaradi sprememb zakona o 
minimalni plači masa sredstev za plače po-
večala, konkurenčnost našega gospodarstva 
pa zmanjšala.

T. K.

Višje plače manj obdavčene

Vlada je pripravila novelo zakona za 
uravnoteženje javnih �nanc, s katero 
bo država za dve leti davčno razbre-

menila srednji sloj. Cilj davčne razbremeni-
tve tistih, ki imajo višje plače, je zlasti v tem, 
da bi dodatno stimulirali inženirje, profe-
sorje, zdravnike, diplomirane ekonomiste, 
diplomirane pravnike in druge visoko izo-
bražene kadre, ki so po presoji vlade sedaj 
premalo plačani in zaradi tega marsikateri 
od njih tudi gre v tujino.

Mejo med 2. in 3. davčnim razredom bodo 
premaknili iz 18.980 evrov na 20.400 evrov 
letne davčne osnove. Mejo med omenjenima 

davčnima razredoma bodo tako premaknili 
iz 1,5 na 1,6 povprečne plače v Sloveniji. To 
pomeni, da se bo približno 20.400 zavezan-
cev za plačilo dohodnine »preselilo« iz 3. v 2. 
davčni razred, kar predstavlja približno dva 
odstotka vseh zavezancev. Zaradi progresivne 
lestvice dohodnine pa bo premik meje vplival 
na vse zavezance, ki so v višjih davčnih ra-
zredih, ker imajo višje dohodke. To pomeni, 
da bodo naslednje leto manj davka plačali vsi 
tisti v Sloveniji, ki zaslužijo več kot 1,5 pov-
prečne plače v Sloveniji. Gre za nekaj več kot 
114.740 davčnih zavezancev, kar predstavlja 
okoli 12 odstotkov vseh davčnih zavezancev.

Kdor zasluži nad 1,5 povprečne plače, bo plačal 200 evrov manj dohodnine
Zavezanci med 1,5 (to je približno 2.373 

eurov) in 1,6 (okoli 2.531 eurov) povprečne 
plače bodo po novem obdavčeni z doho-
dninsko stopnjo 27 odstotkov (danes so ti 
zavezanci obdavčeni s stopnjo 41 odstot-
kov). V povprečju se jim bo dohodnina zni-
žala za nekaj manj kot 200 evrov na leto. 

Zavezanci nad 1,6 povprečne plače bodo 
obremenjeni s stopnjo davka v višini 41 od-
stotkov (danes so obdavčeni z enako sto-
pnjo), vendar pa ob upoštevanju progresivne 
lestvice to pomeni, da bodo tudi ti zavezanci 
razbremenjeni – v povprečju za okoli 202 
evra.

Najvišji davčni razred z davčno stopnjo 50 odstotkov ostaja
Vlada pa ni ukinila četrtega najvišjega 

dohodninskega razreda. Zavezanci iz tega 
razreda bodo tako še naprej obdavčeni s sto-
pnjo 50 odstotkov.

Nova lestvica bo veljala za leti 2016 in 2017. 
Za letošnje leto bomo poračun dohodnine spo-
mladi in poleti 2016 plačali še po stari lestvici.

T. K. 

Socialni mir v Sloveniji je omajan

Organizacije delodajalcev (Združenje 
delodajalcev Slovenije, Trgovinska 
zbornica Slovenije, Združenje delo-

dajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Obr-
tno podjetniška zbornica Slovenije) so od-
stopile od Socialnega sporazuma za obdobje 
2015–2016, ki so ga spomladi po trimesečnih 
pogajanjih slovesno podpisali s predstavniki 
vlade in sindikatov. Za ta korak so se pred-
stavniki delodajalcev odločili zaradi tega, ker 
so po njihovem mnenju vlada in sindikati s 
sprejemom sprememb zakona o minimalni 
plači, po katerem dodatki za nočno, nedeljsko 
in praznično delo ne bodo več sestavni del 
minimalne plače, kršili socialni sporazum. 

»Socialni sporazum določa, da je po-
trebno o temeljnih vprašanjih s področja 
delovnopravne zakonodaje, zdravstva in 
pokojninskega zavarovanja ter plačnega sis-
tema v javnem sektorju doseči soglasje vseh 
socialnih partnerjev, torej vlade, sindikatov 
in delodajalcev. Socialni sporazum dolo-
ča tudi, da kolektivne pogodbe dejavnosti 
predstavljajo temelj za določanje višine in 
načina obračuna plač v zasebnem sektorju. 
Navsezadnje pa socialni sporazum določa, 
da je raven pravne varnosti, zaupanje ljudi 
v pravni sistem in v delo državnih ter so-
dnih organov odvisna tudi od uresničevanja 

pravic v praksi, trajanja upravnih in sodnih 
postopkov, dostopnosti do pravnih sredstev 
ter od predvidljivosti in stabilnosti pravnih 
norm,« so v svojo izjavo za javnost zapisali 
predstavniki delodajalcev. »Z načinom spre-
jemanja enega izmed temeljnih zakonov s 
področja delovnopravne zakonodaje, to je 
Zakona o dopolnitvah Zakona o minimal-
ni plači, sta dva socialna partnerja bistveno 
kršila vsaj tri določbe socialnega sporazuma, 
kar je za nas popolnoma nesprejemljivo. S 
takšnim načinom sprejema zakona je močno 
omajano zaupanje med socialnimi partnerji 
in onemogočen potek socialnega dialoga v 
naši državi,« so v izjavo za javnost zapisali 
predstavniki delodajalskih organizacij.

Predsednik Obrtno podjetniške zbornice 
Slovenije Branko Meh pa je dodal: »Od so-
cialnega sporazuma ne odstopamo le zaradi 
rede�nicije minimalne plače, ampak pred-
vsem zaradi splošnega neupoštevanja vseh 
naših predlogov in zahtev vladi. Vlada nima 
posluha za obrtnike in podjetnike, zato tudi 
OZS odstopa iz socialnega sporazuma! Upo-
števali nas niso ne pri davčnih blagajnah, ne 
pri regresnih zahtevkih, ne pri dvojnem sta-
tusu upokojenih obrtnikov, tudi ne pri javnih 
naročilih in ne pri minimalni plači, ki je le še 
kaplja čez rob, kljub temu da na malo gospo-

Za aktivno politiko zaposlovanja

Vlada je pred kratkim sprejela »Smer-
nice za izvajanje aktivne politike 
zaposlovanja v obdobju 2016–2020. 

Z njimi želi zmanjšati število brezposelnih 
oseb, ki jih je bilo po podatkih statističnega 
urada Republike Slovenije konec septembra 
letos 104.758. Glede na lanski september se 
je njihovo število zmanjšalo za 6,9 odstotka, 
kar je posledica gospodarske rasti v Slove-
niji.

Na statističnem uradu ugotavljajo, da se 
razmere na trgu dela izboljšujejo, vendar 
počasneje, kot se krepi gospodarska rast. 
Največ problemov imajo z zaposlovanjem 

starejši, mladi, dolgotrajno brezposelni in 
nizko izobraženi. Zato bo vlada z ukrepi ak-
tivne politike zaposlovanja posvetila najve-
čjo pozornost ravno tem kategorijam brez-
poselnih oseb.

Vlada je sklenila, da bo za izvajanje ukre-
pov aktivne politike zaposlovanja do leta 
2020 namenila 100 milijonov evrov. Od teh 
sredstev bo 45 milijonov evrov zagotovila iz 
integralnega državnega proračuna, 55 mili-
jonov pa iz blagajne Evropske unije (gre za 
sredstva evropske kohezijske politike za ob-
dobje 2014–2020).

T. K.

darstvo ne vpliva veliko, saj minimalnih plač 
pri naših obrtnikih in podjetnikih praktično 
ni. Zato bolj kot to vladi zamerimo, da je kljub 
zavezam, da se v letu 2015 in 2016 ne bo več 
obremenjevalo malo gospodarstvo, naredila 
ravno nasprotno in ga je ponovno obreme-
nila s tem, ko je razbremenila energetsko in-
tenzivna podjetja na račun gospodarstva in 
gospodinjstev. Še dodatno pa je obremenila 
gospodarstvo tudi z uvedbo davčnih blagajn.«

Sindikati so delodajalskim organizacijam 
odgovorili, da z vložitvijo predloga za spre-
membo zakona o minimalni plači v državni 
zbor s podporo volivcev niso kršili social-
nega sporazuma, saj je za določanje višine 

minimalne plače odgovorna država oziro-
ma vlada. Poleg tega pa predstavniki sindi-
katov trdijo, da se o spremembi de�nicije 
minimalne plače na pogajanjih o socialnem 
sporazumu niso mogli dogovoriti, zato so to 
vprašanje izločili iz socialnega sporazuma.

Kakorkoli že, socialnega sporazuma, ki 
je Sloveniji dvignil tudi bonitetno oceno 
pri najemanju kreditov v tujini, ni več. 
Kakšne bodo posledice odstopa delodajal-
skih organizacij od socialnega sporazuma, 
je danes težko napovedati. Brez dvoma pa 
je socialni mir v Sloveniji, ki ga je socialni 
sporazum zagotavljal, močno omajan. 

T. K.
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Kdo je govoril resnico pred lanskimi 
volitvami v občini Benedikt?

Lani pred volitvami smo se spraševali, 
ali je res, da je občina Benedikt zelo 
zadolžena. Kdaj bo dokončan vrtec? 

Ali je res …?
Letos so takratna vprašanja dobila tudi 

svoje odgovore. Najprej se je vse skupaj po-
trdilo s predlogom proračuna za leto 2015, v 
katerem so bili nerealno planirani prihodki 
na eni ter preveč radodarno planirani od-
hodki na drugi strani. Predlagali smo spre-
membe ter za to bili celo kritizirani. Dejstvo 
pa je še vedno tako, da dober gospodar po-
troši le toliko, kolikor prigospodari. Tudi če 

za delovanje in investicije najemaš kredite, 
to ni zastonj. In pojavi se vprašanje, ali ne 
bi bilo bolj smiselno kakšno zadevo izpeljati 
leto ali dve kasneje in se zaradi tega ne za-
dolžiti ter sredstva za obresti nameniti kam 
drugam? Tako se je v letošnjem letu lahko 
zaradi zadolženosti občine in nuje po dru-
gačnem delu v občini Benedikt od investicij 
izvedla le ureditev prometne infrastrukture 
v naselju Benedikt (cesta proti Štajngrovi in 
Trem Kraljem).

Naša stališča in opozorila so bila potrjena 
tudi s strani nadzornega odbora (NO), ki si 
je zadal pregled naslednjih postavk: pregled 
Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 
2014, spremljanje medletnih rebalansov pla-
nov in proračunov, spremljanje prerazpore-
ditev kontnih postavk, spremljanje proraču-
na občine za leto 2015, kontrola namenske 
porabe proračunskih sredstev, zadolževanje 
občine. NO je temeljito pregledal omenjene 
postavke in imel na delo župana ter občin-
ske uprave številne pripombe in priporočila. 
Vsa sprejeta poročila so predstavljena tudi 
na spletni strani občine (www.benedikt.si) 
in si jih je mogoče v celoti pogledati. Bistvo 
poročila o zadolževanju je, da občina skupaj 
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Občina Benedikt

Nadaljevali bodo izgradnjo 7-oddelčnega 
nizkoenergetskega vrtca

Člani občinskega sveta ob-
čine Benedikt so v prvem 
branju sprejeli proračun 

občine Benedikt za leto 2016. Iz 
njega izhaja, da bo imela občina 
Benedikt naslednje leto okoli 
2,587.000 evrov prihodkov. Na 
dohodkovni strani računajo na 
okoli 1.381.000 evrov davčnih 
prihodkov, 669.000 evrov ka-
pitalskih prihodkov od prodaje 
zemljišč in nematerialnega pre-
moženja ter 319.000 evrov ne-
davčnih prihodkov.

Proračunske odhodke pa na-
črtujejo v višini 2.656.000 evrov, 
od tega bo okoli 831.000 evrov 
investicijskih odhodkov.

Daleč največja investicija v 
občini Benedikt v naslednjem 
letu bo nadaljevanje izgradnje 
vrtca. Občina bo zgradila novi 
sedemoddelčni nizkoenergetski 
vrtec v Benediktu z razdelilno kuhinjo in 
vsemi pripadajočimi prostori gospodarske-
ga dela ter za zaposlene. Za to ima občina v 
svojem proračunu za naslednje leto na voljo 
681.640 evrov. Z izgradnjo vrtca namera-
va občina trajno rešiti vprašanje predšolske 
vzgoje in izobraževanja otrok v občini, saj 
je trenutno v vrtcu premalo prostora za vse 
otroke. Zaradi premajhnih in neustreznih 
prostorov je celotno področje predšolske 
vzgoje in izobraževanja trenutno neustrezno 
urejeno in v nasprotju z zakonodajo na tem 
področju. Z investicijo v izgradnjo novega 
vrtca pa bo občina Benedikt ob upoštevanju 
rasti potreb rešila problematiko vzgojno var-
stvene dejavnosti predšolskih otrok na daljši 
rok, bistveno pa bo znižala tudi stroške za 
delovanje vrtca.

Nadaljevanje investicije v vrtec so omo-
gočili vsi občinski svetniki in vse politične 
stranke, ki imajo svoje člane v njem, saj so se 
za nadaljevanje te investicije, ki je izjemne-
ga pomena za kraj in občino, še zlasti pa za 
najmlajše v njej, odločili vsi skupaj, ne glede 
na politično barvo. S tem so, kot poudarja 
župan Milan Gumzar, dokazali, da Benedi-
čanke in Benedičani znajo in zmorejo stopiti 
skupaj in preseči strankarske okvire, ko gre 
za razvoj kraja in občine.

Za investicije v osnovno šolo bo občina 
imela naslednje leto na voljo 22.000 evrov. 

Z njimi bodo zagotovili materialne pogoje 
za izvajanje pouka devetletnega obveznega 
šolanja v občini Benedikt in bolj kakovostno 
izvajanje pouka tako za učence kot učitelje.

Za kategorizacijo cest je v občinskem pro-
računu za naslednje leto na voljo 2.000 evrov. 
Enaka vsota (2.000 evrov) bo na razpolago 
za vzdrževanje in čiščenje ulic, medtem ko 
bo za vzdrževanje in obnovo stanovanjskih 
objektov v lasti občine na voljo 1.500 evrov. 

S sredstvi investicijskega vzdrževanja in 
gradnje občinskih cest pa bodo naslednje 
leto v občini Benedikt pristopili k rekon-
strukcije ceste Drvanja–Zagajski vrh–Bačk-
ova, za kar je v občinskem proračunu za leto 
2016 na voljo 55.000 evrov.

V naselju Benedikt, kjer je predvidena in-
dividualna stanovanjska gradnja, bo občina 
za komunalno ureditev stavbnih zemljišč v 
naslednjem letu imela na voljo 6.500 evrov.

Za ureditev pokopališča bo v občinskem 
proračunu občine Benedikt naslednje leto 
na voljo 20.000 evrov. S temi sredstvi bodo 
pričeli urejati dotrajane pešpoti na pokopa-
lišču, izdelali načrt razdelitve pokopališča 
na oddelke in grobove ter določili in uredili 
poseben prostor za anonimne pokope, za 
raztrositev pepela in žarni zid.

T. K.

Denarna socialna pomoč bo naslednje leto 
znašala 288,81 evra

Poslanci v državnem zboru so sprejeli paket zakonov, s katerimi so delno odpravili oziro-
ma ublažili varčevalne ukrepe na področju socialnih transferjev, sprejete v jeku �nanč-
ne in gospodarske krize.

3218 državnih štipendij več
Do državne štipendije bodo po novem upravičene tudi družine s povprečnim mesečnim 

dohodkom do 56 odstotkov na družinskega člana (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 
evrov). Državno štipendijo bo prejelo 3218 več dijakov in študentov.

Višje socialne pomoči in posmrtnine 
Pri denarnih socialnih pomočeh in pri varstvenih dodatkih je vlada v celoti odpravila var-

čevalne ukrepe. S 1. januarjem 2016 bo redna denarna socialna pomoč znašala 288,81 evra 
(trenutno 270,82 evra). Enak bo tudi znesek denarne socialne pomoči in posmrtnine. Cenzus 
za varstveni dodatek za samsko osebo bo po novem letu znašal 470,76 evra (trenutno 465,71 
evra).

97.000 otrok bo dobilo višji otroški dodatek
Zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu se bodo zvišali za 10 

odstotkov, torej na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Višji otroški dodatek bo pre-
jelo 97.000 otrok. Očetje pa bodo z novim letom dobili dodatnih pet dni dopusta. Naslednje 
leto bodo imeli skupno 20 dni očetovskega dopusta.

Vlada zagotovila 24,5 milijona evrov več sredstev
Za vse omenjene pravice oziroma za ublažitev in delno odpravo varčevalnih ukrepov bo 

vlada v naslednje letu zagotovila za socialne transfere dodatnih 24,5 milijona evrov.
T. K.

Občina Benedikt, ki ima glede na slovensko povprečje med pre-
bivalci na srečo zelo veliko otrok, bo zanje postavila sodoben 
sedemoddelčni nizko energetski vrtec, kjer bodo imeli primerne 
pogoje za predšolsko vzgojo, izobraževanje in osebnostni 
razvoj.

Pomoč mladim iz vzhodne Slovenije pri 
zaposlovanju

Na spletni strani Zavoda za zaposlova-
nje Republike Slovenije je objavljeno 
povabilo »Prvi izziv 2015«, ki bo 

olajšal zaposlitev 2.859 mladim iz vzhodne 
Slovenije (iz vzhodne kohezijske regije). De-
lodajalci bodo namreč za njihovo zaposlitev 
lahko prejeli subvencijo v višini 7.250 evrov. 

Povabilo velja do porabe sredstev oziroma 
najdlje do 30. junija 2016.

Pomembno je, da ima mlad iskalec zapo-
slitve (gre za mlade, ki še niso dopolnili 30 
let starosti, so najmanj tri mesece nepreki-
njeno prijavljeni na zavodu kot brezposelni 
ter se ne izobražujejo ali usposabljajo) stalno 
prebivališče v vzhodni Sloveniji, lokacija de-
lodajalca pa ni pomembna. To pomeni, da 
je javno povabilo namenjeno spodbujanju 
zaposlovanja brezposelnih mladih s stalnim 

prebivališčem v vzhodni Sloveniji, nanj pa 
se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slove-
nije (delodajalci so lahko pravne ali �zične 
osebe, pri čemer morajo biti najmanj eno 
leto vpisani v poslovni register Slovenije in 
izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo 
na povabilo). 

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja 
najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje 
trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje 
mora biti sklenjeno za polni delovni čas.

Za subvencioniranje zaposlitev mladih iz 
vzhodne Slovenije, kjer je stopnja brezposel-
nosti najvišja, je na voljo 20,7 milijona evrov. 
Sredstva sta zagotovila vlada iz proračuna 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada in pobude za zaposlovanje mladih.

T. K.

AGRA 2015 upravičila sloves, priprave na 
AGRO 2016

V prostorih Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano je bila 
v sredo, 25. 11. 2015, prva seja pro-

gramskega sveta 54. mednarodnega kmetij-
sko-živilskega sejma AGRA, ki bo potekal 
v Gornji Radgoni od 20. do 25. avgusta leta 
2016. V programskem svetu sodelujejo vse 
ključne institucije, ki sejem AGRA vsebin-
sko in strokovno sooblikujejo, predseduje 
pa mu minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, mag. Dejan Židan.

Mag. Dejan Židan je uvodoma ocenil, da 
so lahko predstavniki vseh prisotnih institu-
cij in organizator Pomurski sejem ponosni 
na prireditev v letu 2015. Sejem AGRA je 
namreč po odzivih gospodarstva, stroke in 
politike upravičil sloves in tradicijo, ki ju 
uživa. K temu je z organizacijo konference 
evropskih ministrov o EU kot področju brez 
GSO ter drugimi aktivnostmi na sejmu pri-
spevalo tudi samo ministrstvo.

Besede ministra Dejana Židana je z dejstvi 
podprl tudi predsednik uprave Pomurskega 
sejma Janez Erjavec. Povedal je, da se je na 
Agri 2015 predstavilo 1.785 razstavljavcev 
iz 30 sodelujočih držav, sejem je zasedal kar 
69.500 m2 razstavnih površin, obiskalo pa 
ga je 129.000 obiskovalcev. Statistični podat-
ki potrjujejo, da je bila to v zadnjih desetih 
letih najboljša ponovitev tega sejma. Temu 
pa pritrjujejo tudi izsledki raziskav obisko-
valcev in razstavljavcev. Med prvimi je bilo 
kar 57 % stalnih, razveseljivo pa je tudi, da 
ga je 23 % obiskovalcev obiskalo prvič. Kar 

71 % anketiranih je na sejmu našlo, kar so 
iskali. Večina jih je bila zelo zadovoljnih s 
ponudbo na razstavnih prostorih (oceni 
odlično: 53 %, prav dobro: 40 %). Veliko je 
bilo tudi zadovoljstvo z obsejemskim pro-
gramom, označbami na sejmišču ter z mo-
žnostmi parkiranja. Podobno je več kot 95 
% odstotkov razstavljavcev, ki so odgovorili 
na anketo, ocenilo sejem kot odličen ali do-
ber, ravno tako pa tudi strokovni sejemski 
program. Skoraj 90 % razstavljavcev je za-
beležilo pomembno povpraševanje iz tujine. 
Za 96 % razstavljavcev je bil sejem poslovno 
popolnoma ali delno uspešen, ravno toliko 
pa jih tudi navaja, da se bodo sejma AGRA 
udeleževali v prihodnje.

Janez Erjavec je napovedal še nosilne 
strokovne teme sejma AGRA v letu 2016, ki 
bodo Mednarodno leto stročnic, industrij-
ska konoplja, zelišča in aromatske rastline, 
ekološko kmetijstvo in živila, hrana iz naše 
bližine - lokalna prehranska oskrba, gozd in 
les ter kmetijska tehnika za varno in okolju 
prijazno kmetovanje.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu bo sodelovanje v letu 2016 še raz-
širil. Otvoritveni dan sejma bo predvidoma 
Dan slovenskih zamejcev, kar bo obeležil tudi 
s kulturnimi nastopi. Načrtujejo pa tudi po-
slovno konferenco, na kateri bi sodelovali Slo-
venci po svetu, ki si prizadevajo za večje go-
spodarsko sodelovanje z matično domovino.

M. M., Pomurski sejem
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Občina Lenart
Pogovor z direktorjem lenarške občinske uprave Martinom Breznikom

Načrti občine Lenart za leto 2016
Glavni cilj prizadevanj občinske uprave in žu-
pana občine Lenart v tem letu je bila ureditev 
občinskih �nanc, ki so bile pod velikim vplivom 
nekaterih z državne strani ne v celoti pokritih 
investicij. Kakšen je položaj ob koncu leta? 

»Da bi lahko smelo načrtovali prihajajoče 
leto, je prav, da se vrnemo na potek letošnje-
ga leta, ki je izhodišče priprave �nančne-
ga načrta oziroma proračuna za leto 2016. 
Lahko rečemo, da smo uspešno sanirali 
poslovanje naše občine. Prav ob koncu leta 
smo pripravili rebalans, ki ga je predlagala 
pooblaščena notranja revizorka, ki izkazu-
je, da smo načrtovane prihodke tekočega 
leta presegli za 349.794 EUR, odhodke pa 
za 117.333 EUR, pri čemer velja omeniti, 
da smo v celoti vrnili kredit, namenjen �-
nanciranju projekta Celostne oskrbe seve-
rovzhodne Slovenije s pitno vodo - COSV, 
kljub temu da še nismo prejeli sredstev iz dr-
žavnega proračuna v skupni višini 462.000 
EUR. Vse navedeno in dejstvo, da tekoče 
obveznosti sproti plačujemo, izkazujejo, da 
smo najpomembnejši cilj tega leta dosegli. 
Gotovo bi bilo mogoče storiti še kaj, vendar 
moramo biti realni in povedati, da nam je 
to leto kljub �nančni konsolidaciji uspelo 
izpolniti kar nekaj investicij, tudi takih, ki 
so čakale na realizacijo nekaj let: namenili 
smo sredstva društvom, uspeli smo prido-

biti investitorje v industrijsko cono, ki so že 
zagnali svoje projekte, in še kaj bi se našlo. V 
kolikor bo na koncu ostalo še kaj odprtega, 
bo prav zaradi zamika plačila iz državnega 
proračuna za investicijo COSV, za katero 
bomo po planu prenesli neplačane obvezno-
sti v novo leto v višini cca 350.000 EUR, kar 
predstavlja skoraj 5 % našega proračuna, če-
prav je na dan zapisa tega prispevka dolg še 
vsaj za 100.000 višji, a vsaj za ta del kaže, da 
ga bomo uspeli pridobiti še do novega leta. 
Za lastno kontrolo poslovanja smo naročili 
tudi notranjo revizijo, ki je pokazala, da je 
načrtovana sanacija občinskih �nanc uspe-
šna.« 
V postopku sprejemanja je proračun za leto, ki 
prihaja. Kaj so oziroma bodo njegove glavne 
značilnosti in temeljne usmeritve?

»Prej navedeno je podlaga, da bo občinski 
svet občine Lenart obravnaval proračun za 
leto 2016. V letu 2016 načrtujemo skupno 
6.960.526 EUR prihodkov in 
6.264.784 EUR odhodkov. 
Tudi v prihajajočem letu se 
bo občina Lenart razdolževala 
skladno z anuitetnimi načrti 
dolgoročnih posojil. Novega 
dolgoročnega zadolževanja ne 
načrtujemo. Od pomembnej-
ših investicij lahko omenimo, 
da bo cca 350.000 EUR name-
njenih investicijam v cestni 
program. V načrtu imamo 
pričetek investicije Centralne 
čistilne naprave v Lenartu, za 
katero si želimo pridobiti tudi 
sredstva Kohezijskega skla-

da, pripravljamo pa tudi rezervne načrte, v 
kolikor do so�nanciranja ne bi prišlo. Prav 
tako bomo namenili sredstva za celovito 
energetsko sanacijo obeh športnih dvoran v 
Lenartu v skupni višini cca 500.000 EUR. S 
to investicijo se bomo prijavili na razpis iz 
Kohezijskega sklada za naslov energetske 
sanacije javnih stavb. Od večjih investicij je 
predvidena tud izgradnja namakalnega sis-
tema kmetijskih površin na območju Selc na 
skupni površini cca 35 ha, ki jo bomo prija-
vili za so�nanciranje iz naslova Regionalne-
ga sklada, na razpisu pričakujemo povrnitev 
investicije v višini 100 %. Prav tako je načr-
tovana prenova Jurčičeve in Cankarjeve uli-
ce, ulice Pod bregom … Velja omeniti tudi 
80.000 EUR, namenjenih za sekundarne 
vodovodne vire, rezervirana sredstva za ši-
ritev širokopasovnega internetnega omrežja 
na območju sedanjih »sivih lis«. Rezervi-
rali smo sredstva za so�nanciranje strate-
škega dokumenta na področju prometa, ki 
je podlaga za uspešne prijave na nadaljnje 
investicije v prometno infrastrukturo, velik 
delež sredstev je predviden tudi za projekte 
in načrte prihodnjih investicij. Za društva 
načrtujemo so�nanciranje kot v preteklem 
letu, tako za športna kot kulturna, na novo 
so rezervirana sredstva za programe ostalih 
društev.«
Povedano kaže, da je bila glavnina prizade-
vanj za �nančno konsolidacijo (kljub zagatam 
pri �nanciranju občin s strani države) uspe-
šna; proračunski cilji nakazujejo še naprej ra-
zvojno naravnanost …

»Ob vedno večjem krčenju primarne po-
rabe in povečanju �ksnih delov izdatkov 
smo s konsolidacijo občinskih �nanc kljub 
temu uspeli nameniti �nančna sredstva v 
vsa področja dela občine, kar je nenazadnje 
tudi uspeh. Pomembne so tudi mnoge manj-
še stvari, ki skupaj predstavljajo kar nekaj 
sredstev, vendar jih mnogokrat ne omeni-
mo, so pa vidne, ko se udejanijo, tako na po-
dročju zelenih, parkovnih, športnih površin, 
na cestnem omrežju, razsvetljavi in še kje.«
Ostaniva še pri tem vprašanju. Lahko nesta-
bilnost �nančnih prilivov, ki ima vzrok v ne-
stabilnih gospodarskih razmerah in nedosle-
dnostih pri pritoku sredstev iz države, povzroči 
popravke oziroma spremembe proračunskih 
postavk? 

»Verjamemo, da bomo tekom leta more-
biti proračun skorigirali predvsem iz naslo-
va morebitnih najav razpisov za pridobiva-
nje tujih virov; želja je, da pridobimo čim 
več sredstev iz tujih virov in oplemenitimo 
lastna sredstva, ki so namenjena investira-
nju. Pomembno bo tudi uspešno zaključiti 
pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada 
za že pred dvema letoma zaključeni projekt 
COSV. Tudi od višine teh sredstev je odvi-
sno, ali se bo delež sredstev, namenjenih 
investicijam, morebiti še povečal. Gotovo 
pa bo poudarek na nadaljevanju �nančne 
konsolidacije za uspešno nadaljnje srednje-
ročno in dolgoročno delo, saj se kaže trend 
rasti �ksnih stroškov proračuna, na katerega 
občina ne more vplivati, rast teh sredstev pa 
je konstantna, kar lahko predstavlja težave 
tudi v prihodnjih letih.« 

Edvard Pukšič, foto: D. O.

Občina Cerkvenjak

V občini Cerkvenjak je dovolj gradbenih 
parcel

V občini Cerkvenjak imajo nov ob-
činski prostorski načrt, ki ga je pred 
nedavnim po sedmih letih priprav in 

usklajevanj z vsemi deležniki, med katerimi 
je bilo preko trideset institucij, sprejel občin-
ski svet. Strokovno gradivo za občinski pro-
storski načrt je na koncu izdelalo podjetje 
za urbanizem, arhitekturo, projektiranje in 
storitve Urbis, d.o.o., iz Maribora pod vod-
stvom univerzitetne diplomirane inženirke 
krajinske arhitekture Mateje Delač.

Po besedah župana občine Cerkvenjak 
Marjana Žmavca novi prostorski načrt po-
nuja občanom in drugim 
investitorjem več možno-
sti za individualno stano-
vanjsko gradnjo. Tako bo 
tudi priseljevanje novih 
družin v občino Cerkve-
njak lažje kot doslej. Poleg 
tega novi občinski prostor-
ski načrt omogoča občini 
izgradnjo določene občin-
ske oziroma javne infra-
strukture, ki je pomemb-
na za vse občane. Gre za 
različne infrastrukturne 
objete, od prometnih do 
komunalnih in drugih, ki 
so javnega pomena.

Na sprejem občinskega prostorskega na-
črta so pomembno vplivali občani, ki so v 
zadnjih petih letih podali okoli 160 pobud 
za spremembo svojih kmetijskih zemljišč v 
stavbna zemljišča. V času gospodarske in 
�nančne krize je nekaj občanov sicer svoje 
pobude za spremembo namembnosti svojih 
zemljišč umaknilo, vendar je še vedno osta-
lo aktualnih okoli 140 pobud. Na koncu so 
bile po besedah Žmavca skoraj vse pobude 
pozitivno rešene. Na ta način je marsikatera 
družina iz Cerkvenjaka, zlasti mlajša, dobila 
možnost za gradnjo hiše na svoji parceli.

Novi občinski prostorski načrt je po bese-
dah Žmavca dejansko prvi, ki je bil pripravljen 
in sprejet v samostojni občini Cerkvenjak, 
zato odraža interese in razvojne potrebe ob-
čine Cerkvenjak in občanov. V preteklosti so 
imeli v občini Cerkvenjak noveliran prostor-
ski načrt nekdanje velike občine Lenart. Novi 
občinski prostorski načrt je zaradi usklajeno-
sti s potrebami in interesi občanov in investi-
torjev izrednega pomena za nadaljnji prostor-
ski in urbanistični razvoj Cerkvenjaka. 

Za stanovanjsko gradnjo je po novem ob-
činskem prostorskem načrtu največ parcel 
na razpolago v južnem in jugovzhodnem 
delu centra Cerkvenjaka, od Kadrencev do 
novega bloka. Tudi del zemljišč južno od 

cerkve svetega Antona je zazidljiv, tako da 
bi tam lahko zrasel manjši kompleks stano-
vanjskih hiš. Tudi ob cesti Lenart-Cerkve-
njak je več zazidljivih parcel. Prav tako je 
zazidljivih več parcel ob vpadnicah iz Cen-
kove, Cogetincev, Čagone in Stanetincev v 
center Cerkvenjaka. Seveda pa je precej za-
zidljivih parcel tudi znotraj posameznih na-
selij na območju občine Cerkvenjak. Samo 
v širšem središču Cerkvenjaka je po novem 
občinskem prostorskem načrtu med 20 do 
30 parcel, ki so namenjene gradnji individu-
alnih hiš.

Seveda pa so te gradbene parcele pretežno 
v zasebni lasti. Na njih lahko gradijo lastniki 
ali morebitni kupci teh parcel, če jih bodo 
lastniki prodali. Tukaj pač vladajo normalne 
tržne razmere.

V centru Cerkvenjaka in v posameznih 
naseljih ter v razpršeni poselitvi na območju 
celotne občine je po novem občinskem pro-
storskem načrtu dovolj zazidljivih zemljišč 
za investitorje iz občine in za tiste, ki bi se 
radi v občino Cerkvenjak priselili od drugod.

In kam se bo v bodoče siril Cerkvenjak? 
Središče kraja bo dobilo nove vsebine, z 
njimi pa tudi novo podobo. V centru Cer-
kvenjaka je na voljo lokacija za novi poslov-
no-stanovanjski objekt, za medgeneracijski 
center za mlade in starejše občane, pa tudi 
za tako imenovano vaško oziroma krajev-
no tržnico, na kateri bi lahko pridelovalci 
vsaj enkrat tedensko obiskovalcem ponudili 
doma pridelano hrano.

O morebitni izgradnji poslovno-stano-
vanjskega objekta se občina po besedah žu-
pana pogovarja z Mercatorjem in Obrtno 
zadrugo Lipa iz Lenarta. V spodnjem delu 
objekta bi uredili prostore za trgovino, za 
lekarno in za druge poslovne prostore, nad 
njimi pa bi bila stanovanja.

T. K.

s krediti in obveznostmi do dobaviteljev 
prekoračuje 8 % dovoljeno zadolževanje 
občin v skladu z 10. b členom ZFO-1. V 
letu 2014 to pomeni 1,78 mio € kreditov in 
1,19 mio € ostalih obveznosti, kar predsta-
vlja 147 % vrednosti proračuna, ki je znašal 
2,02 mio €. Priporočilo NO je, da naj občina 
sprejme gospodarske ukrepe, ki bodo zni-
žali �nančne obveznosti občine in poveča-
le gospodarnost. NO je med drugim tudi 
ugotovil negospodarno trošenje denarja za 
telefone. Strošek telefonov je za leto2014 
znašal 4.284 eur, od tega 2.877 eur za mo-
bilne telefone. Ali drugače – GSM storitve za 
občinsko upravo so skupno znašale 1.806,39 € 
za 5 zaposlenih, oziroma 30,11 € na zaposle-
nega na mesec. Če pogledamo na te stroške 
za več let skupaj, vidimo, da je to kar nekaj 
kamionov gramoza. NO v poročilih pripo-
roča tudi znižanje stroškov delovne sile, 
saj občina glede na visoko zadolženost 
ne izvaja novih investicij, planirajo naj se 
razvojno uresničljive investicije, v plan 
proračuna naj se umestijo investicijski od-
hodki in investicijski transferi po načelu 

previdnosti glede na prihodke, priporoča 
pa tudi, da naj župan pri pripravi proraču-
na izkazuje realno planirane prihodke in 
odhodke.

Ob tem je potrebno povedati, da je župan 
določena priporočila že upošteval in ukre-
pal. Škoda, da šele sedaj in ne že takrat, ko je 
bilo �nančno stanje občine še boljše.

V zadnjih dneh pa smo bili vsi skupaj ak-
tivni pri iskanju rešitev za ponovni zagon iz-
gradnje vrtca. Vrtec bi namreč moral biti že 
končan, vendar zaradi težav pri zagotavlja-
nju sredstev še vedno ni. Skupaj s svetniki 
OO SLS Benedikt se zavedamo, da je potreb-
no to investicijo čim prej končati, zato smo 
potrdili sklep o objavi razpisa za dokončanje 
vrtca. Hkrati smo zahtevali in sprejeli sklep, 
da se za �nanciranje pridobita vsaj dve pri-
merljivi ponudbi. Še več, na občino smo 
celo mi pripeljali enega izmed ponudnikov. 
S tem dokazujemo, da ne želimo samo kriti-
zirati, ampak je naš resničen cilj uravnotežiti 
občinske �nance in spet pričeti z investicija-
mi v Benediktu.

mag. Milan Repič, SLS Benedikt

Martin Breznik, direktor občinske uprave, univ. 
dipl. prav., dipl. ekon.

Nova poslovno-industrijska cona v Lenartu se polni. Foto: E. P.
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30 let Maistrovih prireditev v Zavrhu

V petek, 27. novembra 2015, so se v 
kulturnem domu v Zavrhu zgodile 
30. Maistrove prireditve. Pred pri-

četkom programa v dvorani završkega kul-
turnega doma so ob zvokih Pihalne godbe 
MOL, ob častni straži vojakov Slovenske 
vojske venec h kipu generala Maistra polo-
žili poveljnik 74. Pehotnega polka, podpol-
kovnik Venčeslav Lorbek, Aleš Arih in žu-
pan mag. Janez Kramberger.

Kot je tradicija Maistrovih prireditev, se 
je program pričel s predstavitvijo dveh stro-
kovnih tem. Dr. Marjan Toš je orisal doga-
janje v naših krajih med II. svetovno vojno 
v strokovnem predavanju, ki ga je naslovil 

Slovenske gorice v okupirani slovenski Šta-
jerski 1941-1945. Profesor Aleš Arih je ob 
projekciji zanimivo in doživeto predstavil li-
kovne upodobitve generala Maistra. Kot po-
znavalec in zgodovinar je z besedo kritično 
ošvrknil razne neposrečene kiparske stvari-
tve in likovne upodobitve generala Maistra, 
pohvalil pa je tiste, ki so z umetniško veliči-
no poklon generalu.

V kulturnem programu so nastopili Fan-

tje izpod Vurberka, ki so obiskovalce nav-
dušili z ubranim petjem starih slovenskih 
narodnih in ljudskih pesmi. Domačinka 
Aleksandra Papež je doživeto pripovedovala 
zgodbo Toneta Partljiča Deklica in general 
in obudila spomin na srečanja Kate Lešnik 
z generalom Maistrom. Lep program so 
pripravili tudi učenci Glasbene šola Lenart 
Gašper Waldhütter, ki je zaigral na harmo-
niko, Larissa Vogrin in Katarina Šuster s 
klavirsko skladbo. S slovensko poezijo sta 
program popestrila učenka OŠ Voličina Ajla 
Ana Egghart in dijak Žiga Strmšek. S pesmi-
jo Počiva jezero v tihoti so kulturni spored 
z zvoki �avte in kitare zaključili Jerneja in 

Klementina Breznik ter 
Jure Recek.

Govorniki na prireditvi 
so bili podpredsednica Tu-
rističnega društva Rudolf 
Maister Vojanov Zavrh 
Dragica Bezjak, podpol-
kovnik Venčeslav Lorbek 
in župan Janez Kramber-
ger, ki je v nagovoru po-
udaril, da Rudolf Maister 
»ni bil le sposoben vojaški 
strateg in vodja, bil je velik 
duh in intelektualec. Oseb-
nost, ki je s svojim pogu-
mom in odločnostjo spre-
menila tok zgodovine in 
je daljnosežno vplivala na 
geografske meje današnje 
države Slovenije. Severna 
meja ni le kos ozemlja, 
ampak veliko več, je to, kar 
nam danes pomenijo dom, 
domovina, slovenstvo, slo-
venski jezik in kultura.« V 
nadaljevanju je dejal, da je 
je sedanja slovenska poli-
tika neodločna v dejanjih 
in odločitvah, potreben 
bi nam bil nov Maister in 
»Maistri«.

Maistrove prireditve ži-
vijo, kar dokazujejo številni obiskovalci pri-
reditve v polni dvorani završkega kulturnega 
doma. Z lepim in raznolikim kulturnim pro-
gramom, zanimivimi strokovnimi temami 
in nagovori so letošnje prireditve dostojen 
spomin na generala Maistra, njegova dejanja 
in ohranjajo domoljubno zavest. Na snide-
nje na 31. Maistrovih prireditvah!

D. O., Foto Tone

Plaz v Spodnjem Porčiču saniran

Ob močnem deževju je v septembru   
2014 prišlo do sprožitve plazu Sp. 
Porčiču, pod cesto za Sv. Trojico. Ce-

lotno območje plazu je bilo zelo razmočeno 
in nestabilno, teren se je premikal v dolži-
ni približno 250 metrov in v smeri drsenja 
v dolžini okoli 300 metrov. Zaradi plazu je 
bilo   potencialno ogroženih   sedem hiš, na 
eni so se pojavile razpoke. 
Gradbena dela so končana. 
Izvajalec del je v skladu s 
projektno dokumentacijo 
položil globoke drenaže 
in zgradil globoke vo-
dnjake ter ustrezno uredil 
odvodnjavanje. Zemljišče 
in ogrožena hiša sta stabi-
lizirana. V sklopu teh del 
je  asfaltiran tudi del ceste, 
ki bo v nadaljevanju asfal-
tirana v prihodnjem letu. 
Stroški sanacije plazu so 
znašali 190.000 eur in so 
so�nancirani z državnimi 

sredstvi, iz programa odprave posledic ne-
posredne škode na stvareh zaradi posledic 
poplav, ki ga zagotavlja Ministrstvo za okolje 
in prostor RS. Občina Lenart je iz proračuna 
�nancirala le stroške projektne dokumenta-
cije, gradbenega nadzora in davka na doda-
no vrednost

D. O.

Dr. Marjan Toš: 

70 let pozneje – Slovenske gorice v 
okupirani slovenski Štajerski

Ob tridesetletnici Maistrovih prireditev 
v Zavrhu zaokrožujemo programsko 
podobo tega spominjanja na Maistra 

in njegove soborce. Letošnja tema sovpada s 
70. obletnico konca druge svetovne vojne in 
zmage nad nacifašizmom. Vojne, v kateri 
so se uporniki, borci antifašisti, domoljubi 
in svobodomiselni ljudje vseh nazorov uprli 
nameri okupatorja, da uniči slovenstvo ob 
severni meji in na slovenskem Štajerskem na-
sploh. Maistrovo uporništvo in zmagoviti duh 
v bojih za severno slovensko mejo in slovenski 
Maribor je živel tudi v partizanskih borcih, 
med katerimi je bilo tudi okoli 1300 Maistro-
vih borcev iz časa 1918/19. Vse to nas zave-
zuje k dostojnemu zgodovinskemu spominu 
in iskanju objektivne resnice o času, ki je na 
slovenskem Štajerskem pomenil najglobljo 
zarezo v narodno telo. Ne smemo namreč po-
zabiti, da so nacisti želeli Slovence kot narod 
povsem uničiti. Zato je bila tema vključena v 
strokovni del letošnjih Maistrovih prireditev, 
za kar se organizatorjem lepo zahvaljujem, je 
v uvodu predavanja v Zavrhu poudaril dr. 
Marjan Toš.

Po šestoaprilskem napadu sil osi na Kra-
ljevino Jugoslavijo leta 1941 je bila Dravska 
banovina – torej jugoslovanska Slovenija, 
razdeljena med italijanske in nemške oku-
patorje. Slednji so za nekaj dni zasedli tudi 
Prekmurje in ga nato že 16. aprila 1941 
prepustili Madžarom. 
Natančneje je Hitler raz-
delil in razmejil Sloveni-
jo v posebnih navodilih 
o razkosanju Jugoslavije 
z dne 12. aprila 1941. 
Navodila so določala, da 
slovensko Štajersko, Ko-
roško, Gorenjsko, Meži-
ško dolino, Obsotelje in 
Posavje ter štiri nemške 
vasi v Prekmurju dobijo 
Nemci. Ta del okupirane 
Slovenije so nemški oku-
patorju razdelili v dve 
upravni enoti: v spodnjo 
Štajersko s sedežem v Mariboru in kasneje 
v Gradcu ter zasedena območja Koroške 
in Kranjske s sedežem na Bledu in kasneje 
v Celovcu. V spodnjo Štajersko so vključili 
tudi dele okrajev Dravograd, Kamnik, Litija 
in Krško. Po prvotnih načrtih naj bi oku-
pirana območja 1. oktobra 1941 priključili 
k rajhu. Formalno-pravno so načrtovano 
priključitev odlagali, najprej iz personal-
nih razlogov, kasneje pa zaradi narodno-
-osvobodilnega gibanja. Formalno-pravne 
priključitve nato ni bilo nikoli, a v praksi so 

oblasti v obeh okupacijskih enotah delovale 
in ukrepale, kot da gre za del nemškega raj-
ha, z uveljavitvijo rasne in ostale nacistične 
zakonodaje. Nemški okupacijski sistem je 
bil do potankosti načrtovan in izgrajen za 
učinkovito delovanje. In to se je odražalo 
tudi v osrednjih Slovenskih goricah.

Nacisti so se aprila 1941 na slovenskem 
Štajerskem odločili za okupacijski sistem 
šefa civilne uprave, kakršnega so uvajali v 
okupiranih pokrajinah, do katerih so ime-
li poseben interes in bi jih radi čim prej 
vključili v tretji rajh. V prvih treh mesecih 
okupacije so nacisti še pustili takšno uprav-
no razdelitev zasedenega ozemlja (okraji, 
občine), kot so jo našli, in so jo le nekoliko 
spremenili. Julija 1941 so nacisti okupirano 
slovensko Štajersko razdelili na pet podežel-
skih (Maribor, Celje, Ptuj, Brežice in Trbo-
vlje) in mestno okrožje (Maribor), nekdanji 
ljutomerski okraj pa so v upravnem pogledu 
priključili okrožju Radgona na avstrijskem 
Štajerskem. Zaradi pomanjkanja nemškega 
uradništva in z namenom, da bi bila upra-
va na slovenskem Štajerskem enaka kot v 
pokrajinah nekdanje Avstrije, so nacisti na 
slovenskem Štajerskem poleti 1941 ukinili 
okraje in uvedli okrožja. Osrednje Sloven-
ske gorice so spadale pod okrožje Ptuj. Širše 
lenarško območje je bilo med nemško oku-
pacijo 1941–1945 deležno vseh ukrepov na-

cistične raznarodovalne 
politike, s katerimi so 
želeli deželo čim prej 
ponemčiti, je v svojem 
strnjenem predavanju 
poudaril dr. Marjan 
Toš, sicer dolgoletni so-
delavec Maistrovih pri-
reditev v Zavrhu. 

Nanizal je tudi po-
datke o žrtvah vojne 
1941–1945 in zaradi nje 
na Slovenskem in tudi 
na lenarškem območju 
in pri tem izpostavil, da 
se z žrtvami ne sme ma-

nipulirati in jih tudi ne uporabljati za dnev-
no-politične ali strankarske namene. Izpo-
stavil je nujnost pietetnega ravnanja z vsemi 
žrtvami vojne 1941–1945 in zaradi nje / 
izvensodni povojni poboji, ideološka obra-
čunavanja / in omenil postavitev spomenika 
vsem žrtvam zbirnega povojnega taborišča 
v Hrastovcu. Namenjen je trajnemu spomi-
nu na tiste, ki so bili v Hrastovcu umorjeni 
ali so umrli zaradi slabih higienskih razmer, 
šibkega zdravja in hudega pomanjkanja.

D. O.

Ohranimo Maistrove prireditve v Zavrhu

Maistrovi borci, ki so dolga leta 
navdušeno obiskovali istoimen-
sko spominsko sobo v Zavrhu, so 

nekje v »daljavi« hvaležni vsem, ki že 30 let 
ohranjamo prireditev, ki je posvečena njim, 
predvsem pa njihovemu 
ljubljenemu generalu 
Maistru, kot je to pogo-
sto izrekal Zmago Pore-
kar, zadnji predsednik 
Zveze borcev – prosto-
voljcev za severno mejo.

Res, Zavrh je lahko 
ponosen na dolgoletno 
neprekinjeno čaščenje, 
ne samo Maistra in nje-
govih borcev, ampak 
tudi tistih posameznikov 
in skupin, ki so ustvarili 
pogoje, da danes živimo 
v svoji državi. In prav to 
je želel in je uresničil general Maister.

Ko govorimo o odnosu do Maistra, še 
zlasti po njegovi prisilni upokojitvi, je treba 
odločno izpostaviti Zavrh. Prvi si je drznil 
uporabiti njegovo ime za razna poimeno-
vanja in postavitev obeležja. Prvi je zaobšel 
ideološke predsodke in začel spontano časti-
ti človeka z njegovimi plemenitimi vrlinami. 
In prav v tem vidim simbol domoljubja v 
Zavrhu. Danes ga, žal, vse bolj pogrešamo 
na vseh nivojih javnega delovanja.

Ne čutim se poklicanega, da bi našteval 
vse tiste, ki so trideset let ustvarjali in bo-
gatil našo prireditev. To zna in zmore kole-
ga, zgodovinar, dr. Marjan Toš. S številnimi 
prispevki in javnimi nastopi je ovrednotil 

»fenomen« Zavrh. In to 
korektno, predvsem pa 
potrebno.

Zato menim, da je 
moralna dolžnost Turi-
stičnega društva Rudolf 
Maister – Vojanov Za-
vrh, občine Lenart, Slo-
venske vojske in pravih 
domoljubov, da ohrani-
mo in plemenitimo Ma-
istrov duh na Zavrhu. 
To bomo počeli lažje in 
uspešno, če bo nekdanja 
Štupičeva, danes Feko-
njeva vila, odprla vrata 

in nam omogočila postavitev razstave o lju-
deh in dogodkih, ki so pomembni za Sloven-
ske gorice, pa tudi za širši slovenski prostor. 
Bodimo optimisti, Maister je bil več kot to!

Darja Ornik, začnite pripravljati vabilo za 
31. Maistrove prireditve v Zavrhu. Zagotovo 
se vidimo.

Aleš Arih, pobudnik Maistrovih prireditev 
v Zavrhu
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PROGRAM
Petek, 18. december
Trg osvoboditve v Lenartu
BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 
Praznična ponudba raznih izdelkov in dobrot na stojnicah, 
od 16. do 21. ure.
Ponudba kuhanega vina v hišicah na trgu.
Organizator: Razvojna agencija Slovenske gorice
17.00, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu
ČOMBO, SONČNI KRALJ, lutkovna predstava, prihod 
Božička
Lutkovna skupina Deteljice, OŠ Benedikt
Organizator: Občina Lenart
18.00, Kulturni dom Selce
ČAS OKROG BOŽIČA
Organizator: KTD Selce
20.00, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu
NEISHA&BAND
Organizator: Študentski klub Slovenskih goric

Sobota, 19. december
Trg osvoboditve v Lenartu
BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 
Praznična ponudba raznih izdelkov in dobrot na stojnicah, 
od 16. do 21. ure.
Ponudba kuhanega vina v hišicah na trgu.
Organizator: Razvojna agencija Slovenske gorice
16.00, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu
SKOKICA IN ŽABON SMOLON, prihod Božička
Nastopa Lutkovni krožek OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

17.00, oder na Trgu osvoboditve
ANSAMBEL REFREN
Organizator: Občina Lenart
17.00 in 19.00, Radehova, kapela sv. Marije Pomagaj
RADEHOVSKA BOŽIČNICA ALI ZAKAJ JE PLAŠČ BOŽJE 
MATERE TAKO DOLG
Organizator: KD Delavec Lenart
19.30, cerkev Sv. Lenarta
BOŽIČNI KONCERT MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
ŽUPNIJE SV. LENART Z GOSTI, pod vodstvom Slavice 
Kurbus
Organizator: Župnija sv. Lenart

Nedelja, 20. december
10.00 in 12.00, Dom kulture Lenart
KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, lutkovna predstava 
v izvedbi LG Pika in obdaritev otrok (otroci prejmejo osebna 
vabila).
Organizator: Občina Lenart
16.00, Kulturni dom Voličina
KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, lutkovna predstava 
v izvedbi LG Pika in obdaritev otrok (otroci prejmejo osebna 
vabila).
Organizator: Občina Lenart
17.00 in 19.00, Radehova, kapela sv. Marije Pomagaj
RADEHOVSKA BOŽIČNICA ALI ZAKAJ JE PLAŠČ BOŽJE 
MATERE TAKO DOLG
Organizator: KD Delavec Lenart

Torek, 22. december
17.30, Kulturni dom Voličina
V PRIČAKOVANJU - proslava pred dnevom samostojnosti 
in božično-novoletnimi prazniki
Organizator: OŠ Voličina

Sreda, 23. december
16.00, Knjižnica Lenart
PRAVLJIČNO RAJANJE V LEDENEM KRALJESTVU 
(FROZEN), pravljična ura
Organizator: Knjižnica Lenart
18.00, Dom kulture Lenart
BOŽIČNI KONCERT UČENCEV OŠ LENART
Organizator: OŠ Lenart

Četrtek, 24. december
17.00 in 24.00, cerkev sv. Lenarta
SVETI VEČER
Sveti maši, blagoslov jaslic, božičnici
23.15, cerkev sv. Ruperta
BOŽIČNI ČUDEŽ, igrajo birmanci, polnočnica

Četrtek, 31. december
22.00, Trg osvoboditve v Lenartu
SILVESTROVANJE s kvintetom S.O.S
Organizator: Občina Lenart

Prireditve v pričakovanju leta 2016
»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, niti v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča je, 

če se delo dobro opravi in če imaš nekoga rad,« je zapisal Tone Pavček. S to lepo 
mislijo vas vabim na zanimive prireditve, da si polepšate adventni čas in v družbi 

najdražjih nazdravite novemu letu.
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan občine Lenart
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Adventni venec pred cerkvijo

V soboto, 28.novembra, so 
delavci šole in občani že 
deveto leto zapored po-

stavili adventni venec pred farno 
cerkvijo. Skupini venček (Majda 
Pomberg, Majda Vrbnjak, Miha 
Vrbnjak, Franček Ruhitel, Irena 
Rola-Bek, Julijana Merklin) sta 
se pri delu priključila še ravnatelj 
Boris Mlakar in domači župnik 
Anton Fras. Letos prevladuje 
rdeča barva. Prvo svečo so pri-
žgali na prvo adventno nedeljo.

Irena Rola Bek

Občina Sveta Ana

Pregled dela v letu 2015 in investicijski 
načrti za prihodnost

Pogovor je tekel z županom Svete Ane 
Silvom Slačkom, ki je spregovoril o 
rebalansu, ki je bil letos znižan za 

2,300.000 eur. 900.000 eur je investicijskega 
dela, ki je ostal še v proračunu.

Letos se je komunalno opremljanje stavb-
nih zemljišč (vodovod, elektrika, izkop za 
parcele) nadaljevalo, v Ledineku (na Šlebin-
gerjevem bregu) je bil zgrajen oporni zid, 
meteorna kanalizacija. V Ledineku je bila 
ureditev kanalizacije in zagon ČN, speljan 
vodovod v Rožengruntu (na cesti za Sto-

govce) cca 1400m, postavljena ograja ob 
pokopališču s tlakovano potjo, razsvetljava 
na športnem igrišču v Lokavcu. Manjka-
la ni modernizacija ceste; rekonstrukcija 
ceste proti Nasovi je v končana v celoti, do 
polovice pa je urejena cesta na Dražen vrh 
z makadamom, postavljen je nadstrešek oz. 
večnamenski objekt pod šolskim igriščem. 
Planirani so tudi dokumentacija za večstano-
vanjski objekt ter pločnik in krožišče. Zadnji 
dve ključni postavki se bosta začeli izvajati 
naslednje leto. Na zadnji letošnji seji občin-
skega sveta bo obravnava DIP-a za večstano-
vanjski objekt, izdano pa je gradbeno dovo-
ljenje, tako da bo v začetku 2016 predstavljen 
javni razpis za večstanovanjski objekt ter 
krožišče in pločnik. Torej je projektna do-
kumentacija pripravljena, čeprav je bilo ne-
kaj časa potrebno počakati, saj je vpogled v 
dokumentacijo dobila tudi Direkcija za ceste 
RS zaradi kategorije ceste, ki je državna, in 
iz tega naslova lahko občina pričakuje tudi 
določen delež so�nanciranja s strani države. 
Zaradi imenovanega zamika z dokumentaci-

jo se bo projekt najbrž dokončal v letu 2017.
Župan Sivo Slaček: »Za prihodnost občine 

menim, da je pomembno, da ima občina na 
voljo dovolj gradbenih parcel za individualne 
hiše in poslovne prostore. Moramo skrbeti za 
to, da tisti, ki ne morejo zidati ali nimajo tega 
interesa, imajo možnost nakupa ali najema 
stanovanja. Na tem področju smo malo zao-
stajali, naslednje leto, menim, bomo zmogli, 
sorazmerno občini zagotoviti manjše število 
stanovanj. Če želimo razvoj občine, moramo 
mlade pritegniti ali vsaj obdržati. Potrebno 
je slediti in graditi ter izboljševati infrastruk-
turo (komunalna, cestna, kulturna, športna) 
kolikor se najbolj da. Tako smo v prednosti, 
ker ni težav pri vpisu otrok v vrtec, šola je 
energetsko varčno obnovljena …«

Prodane so štiri komunalno opremljene 
parcele od sedmih, ki se prodajajo. Možnosti 
je v občini za 27 parcel, ki jih občina lahko 
postopoma proda in tudi komunalno opre-
mi (kanalizacija, cesta, vodovod, elektrika). 
Kupci teh parcel so v ¾ od drugod, kar je 
razveseljiv podatek in svojevrstno priznanje 
občini ter dodana vrednost življenju v njej. 

Župan Slaček doda: »Potreba po visokokva-
litetnih stanovanjih, ki bodo funkcionalna, 
z najnižjimi obratovalnimi stroški, je torej 
upravičena. Zato bodo tudi stanovanja, ki 
bodo zgrajena na nekdanjem skladišču kme-
tijske zadruge, zadostila tem pogojem. Tam je 
za prihodnost načrtovano, da se bosta poleg 
obstoječega dala postaviti še dva podobna 
stanovanjska objekta na lokaciji Bernjako-
ve betonarne. To so pravzaprav po letu 1960 
prvi večstanovanjski objekti v občini. Načr-
tovani objekt bo obsegal 12 stanovanjskih 
enot, objekt bo po etažnosti zajemal pritličje, 
1. nadstropje in mansardo. Ponudba stano-
vanj bo zaobsegala manjša, 40 m², ter večja 
stanovanja – čez 80 m²; odvisno pa je seveda 
od trga in povpraševanja, kar bomo izkusili s 
prvim objektom. Občina bo vstopila z odku-
pom določene površine in iskala poslovnega 
partnerja, ki bo s svojimi sredstvi zgradil več-
stanovanjski objekt in stanovanja tudi prodal. 
Občina pa mora zagotoviti tudi primerni delež 
sredstev, da partnerja sploh dobi. Načrtovano 
je 150.000 evrov v občinskem proračunu. Na-
tančnejšo informacijo pa bomo imeli ob raz-
pisu, saj bomo takrat dobili jasnejšo sliko o 
zanimanju za ta projekt in �nančne okvirje.«

Suzana Rejak Breznik

KORK Lokavec

Letos je Krajevna organizacija Rdečega 
križa Lokavec praznovala neuradno 
60. obletnico obstoja, saj je RK v te 

kraje vpeljala stoletnica Terezija Srečec, a 
uradna ustanovitev je v koledarju označena 
za januar 1947. Tako člani KORK Lokavec 
pod vodstvom Karla Škrleca ostajajo zelo 
aktivna skupina, ki se trudi za boljši jutri 
starejših z organizacijo srečanj ter izobraže-
vanj ter pomoči potrebnim s krvodajalskimi 

akcijami. Tako 
aktivno udej-
stvovanje vedno 
ovekovečijo s 
presmecem za 
cvetno nedeljo 
ter z adventnim 
venčkom in po-
stavitvijo jaslic 
v rožengrunški 
kapeli. Tudi le-
tos so se v ad-
ventnem času 
združili in na-
redili velik, lep 
adventni ven-
ček pred kape-
lico Marijinega 

obiskovanja v Rožengruntu. Meseca oktobra 
pa so imeli še prav posebno čast, da so eni 

redkih lahko iskreno voščili zdravja še na 
mnoga leta anovski slavljenki leta gospe Te-
reziji Srečec, ki je dopolnila izjemnih 100 let.

SReBr

Cecilijina priznanja za cerkveno petje

Že nekaj let zapovrstjo se ob prazniku 
sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvenega 
petja, pri Sveti Ani zberejo pevci in 

tako s posebno sveto mašo in priznanji za 
cerkveno petje počastijo zavetnico in nagra-
dijo sopevce. Župnija je tako letos podelila 
dve priznanji, in sicer za 10-letno cerkveno 
petje Silvu Niklu ter za kar 25-letno prepe-
vanje v zboru Lenartu Zemljiču. Pevci so 
druženje nadaljevali s skupnim nedeljskim 
obedom v družbi domačega župnika An-
tona Frasa, ki je na cerkvene pevce odkrito 
nadvse ponosen.

SReBr

Advent pri sv. Ani in blagoslov adventnih vencev

Adventni čas in s 
tem novi začetek 
cerkvenega leta 

zaznamuje prva adventna 
nedelja, ki s preprostim 
okroglim venčkom opo-
zori na nov začetek, ker 
pa imamo ljudje praznike 
zato, da bi nas povezali, 
zbližali, iz nas potegnili 
sočutnost in odprto srce 
za pomoči in tople besede 
potrebne ljudi, je prav, da 
se ta prav posebni čas leta 
slovesno začne. Tako so 
letos pri Sveti Ani prvič 
blagoslovili adventne venčke, tako je župnik 
Anton Fras na prvo adventno nedeljo bla-
goslovil adventne venčke v cerkvi ter tudi 

venec, ki so ga pred cerkvijo naredili delavci 
OŠ Sveta Ana.

SReBr

Izgradnja nadstrešnice 

Občina Sveta Ana je 
pred slačilnicami pod 
nogometnim igri-

ščem zgradila nadstrešnico, 
ki omogoča igralcem   v pri-
meru dežja umik pod streho. 
V objektu pa bo tudi urejeno 
rusko kegljišče.

Vrednost investicije je 
22.835 EUR. Dva dni dela pa 
so prispevali veterani z delov-
no akcijo.

Razsvetljava 
igrišča v Lokavcu

V naselju Lokavec je občina Sveta 
Ana na nogometnem igrišču zgra-
dila razsvetljavo igrišča, ki sedaj 

omogoča igranje nogometa tudi v nočnih 
urah. Vrednost investicije je bila 23.776 
EUR. V Lokavcu je tudi klub malega no-
gometa, ki uspešno nastopa v občinski 
rekreacijski ligi malega nogometa DPM 
Gornja Radgona.

V. K.

Srečanje s 100-letno Terezi-
jo Srečec

Adventni venček pred kapelo 
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Glas ljudstva: naj tematska pot v Sloveniji 
vodi skozi Zdravilni park Sveta Trojica

Tako kot vsako leto je Turistična zve-
za Slovenije tudi letos izvedla vseslo-
vensko akcijo »Moja dežela – lepa in 

gostoljubna«. V okviru te akcije, v kateri je 

sodelovalo več kot dve tretjini slovenskih 
občin, so ocenjevali urejenost in gostoljub-
nost slovenskih mest, krajev, vaških jeder, 
izletniških krajev, mladinskih prenočišč, 
bencinskih servisov in seveda tudi temat-
skih turističnih poti. Letos je akcija potekala 
pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Zaključno prireditev akcije so letos jeseni 
pripravili v Novi Gorici, kjer so podelili tudi 
nagrade tistim, ki so se odrezali najboljše.

Priznanje za osvojeno prvo mesto na sple-
tnem glasovanju za najboljšo tematsko pot v 
Sloveniji je prejela tematska pot imenovana 
Zdravilni park Sveta Trojica, ki so jo uredili 
v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. V Novo 
Gorico je šla po priznanje delegacija iz Sve-
te Trojice, v kateri so bili župan Darko Fras, 
podžupan Branko Novak ter idejni vodja 
Zdravilnega parka Sveta Trojica in zdravil-
nih točk v njem Bojan Krejač.

Kot je dejal župan, so bili na prejeto pri-
znanje ponosni, saj dokazuje, da so priza-
devanja občine Sveta Trojica in njenih 
zavzetih turističnih delavcev za hitrejši 
turistični razvoj opazili mnogi v Slo-
veniji, ki so med številnimi tematskimi 
turističnimi potmi najvišje ocenili ravno 
pot, ki se vije od ene do druge zdravilne 
točke v Zdravilnem parku Sveta Trojica.

Kdo pa so bili drugi prejemniki pri-
znanj v posameznih kategorijah? Med 
večjimi mesti so priznanje za urejenost 
in gostoljubnost prejela mesta (navedena 
so od prvega do tretjega mesta) Velenje, 

Ljubljana, Celje. Med srednjimi mesti so pri-
jela priznanja Nova Gorica, Slovenj Gradec 
in Postojna. V kategoriji manjših mest pa 
so priznanje prejeli: Žalec, Ljutomer, Črna 
na Koroškem. Med turističnimi kraji so se 
najbolje odrezali Bled, Piran, Kranjska Gora, 
med zdraviliškimi kraji pa Rogaška Slatina, 
Čatež ob Savi, Dolenjske Toplice. Med izle-
tniškimi kraji so zmagovalci Mozirje, Olimje 
in Ribčev laz v Bohinju. V kategoriji me-
stnih jeder so najvišje ocene prejeli Kamnik, 
Idrija in Krško, v kategoriji vaška jedra pa 
Kog, Marezige in Frankolovo. V kategoriji 
trških in drugih urbanih jeder so se najbolje 
izkazali kraji Zgornji trg Šentjurja, Mežica, 
Podsreda. Pri ocenjevanju mladinskih pre-
nočišč so se najbolje izkazali Hostel Plisko-
vica, YH Postojna Proteus, MC hostel Ajdo-
vščina. Med kampi so najvišje ocene prejeli 
Kamp Koren, Camping Bled, Kamp Danica. 
V kategoriji bencinskih servisov Petrola so 
najvišje ocene prejeli BC Kranj Labore, BS 
Cerknica in BS Pragersko. Med tematskimi 
potmi pa so najvišje strokovne ocene dobile 
poti: Solčavska panoramska cesta, Pot kul-
turne in naravne dediščine Razkriški kot, 
Pot skozi Zalo.

Če kje, pa ravno na področju turizma več 
kot strokovne ocene velja glas ljudstva. Zato 
je Turistična zveza Slovenije na svoji spletni 
strani izvedla tudi spletno glasovanje, na ka-
terem so lahko svoj glas za najbolj urejeno, 
gostoljubno in priljubljeno turistično mesto, 
kraj in tematsko pot oddali vsi obiskovalci 
spletne strani in turisti.

Na tem glasovanju je med tematskimi 
potmi prepričljivo zmagala turistična pot 
skozi Zdravilni park Sveta Trojica, med ve-
čjimi mesti pa Kranj, med turističnimi kraji 
Cerkno in med zdraviliškimi kraji Rogaška 
Slatina. Očitno so obiskovalce Zdravilnega 
parka Sveta Trojica poleg čudovitega narav-
nega okolja pritegnile tudi zdravilne točke, 
na katerih si lahko naberejo novih moči.

Odkar je v Sveti Trojici urejen zdravilni 
park (njegov idejni oče je Bojan Krejač, ki se 
ukvarja z geomantijo, oziroma vedo o blago-
dejnih sevanjih iz zemlje in vesolja), postaja 
Sveta trojica, ki je že od nekdaj slovela kot 
romarski kraj, tudi vse bolj prepoznavna turi-
stična destinacija. Še zlasti radi v njo prihajajo 
vsi, ki verjamejo v moč sevanja energije iz ze-
meljskih in vesoljskih energetskih prelomnic.

Zdravilne energetske točke v zdravilnem 
parku v Sveti Trojici imajo od 3 do 5 metrov 
premera, nekatere pa so še večje. Po zago-
tovilih geomantičnih strokovnjakov zadrže-
vanje od 15 do 20 minut na teh točkah bla-
godejno vpliva na hrbtenico, kolke, glavo, 
ščitnico, jetra, srce, ožilje, sečevod, mehur, 

Priznanje je na zaključni prireditvi v Novi 
Gorici prejel župan občine Sveta Trojica Darko 
Fras, spremljala pa sta ga podžupan Branko 
Novak in idejni oče tematske poti Bojan Krejač.

Dela na komunalnem področju v Sv. Trojici

Če vreme v jesensko-zimskem času ni 
naklonjeno ljubiteljem snega, pa je 
toliko bolj za izvajanje raznih vzdr-

ževalnih in sanacijskih del na komunalnem 
področju. 

V mesecu novembru se je pričela nuj-
no potrebna sanacija severnega obrobnega 
jarka, ki poteka pod naseljem Zg. Porčič in 
se izliva v Trojiško jezero. Za sanacijo si je 
občina skupaj s krajani in lastniki zemljišč 
ob vodotoku prizadevala že kar nekaj časa, 
tako da so se nazadnje za sanacijo vendarle 
našla državna sredstva iz naslova odprave 
posledic po naravni nesrečah, saj je bila po 
lanskih septembrskih in oktobrskih popla-
vah povzročena ogromna škoda na kmetij-
skih pridelkih. Izvajalec del je podjetje VGP 
Drava Ptuj, d. o. o., dela pa se bodo gotovo še 
zavlekla v naslednje leto. 

Zgoraj omenjeni vodotok pa prečka tudi 
občinska cesta JP 704 101, ki vodi z obvo-
znice Radehova–Lenart do naselja Zg. Por-
čič–vas. Kakšnih 30 let star betonski most, 
žal, ni mogel biti več kos težkemu prometu, 
ki poteka po tej cesti, predvsem pa je bil pre-
ozek za sodobne kmetijske stroje in kombaj-
ne. Zato je bila potrebna razširitev, ojačitev 
in rekonstrukcija. Dela je podjetje Komuna-

la Slovenske gorice, d. o. o., pričelo meseca 
novembra in končalo v sredini decembra. 

Ko smo že pri mostovih, v začetku de-
cembra se je namestila tudi varovalna ograja 
čez most občinske ceste JP 703 951 Osek–
bukovje. Most je bil doslej namreč brez va-
rovalne ograje, tako da bo odslej bolj varen 
in tudi bolj pregleden, saj se je kasneje na 
odseku ceste izvedla še temeljita odstrani-

tev zarasti, dreves in grmičevja ob cesti, ki 
je oviral preglednost. Podobno čiščenje se je 
v novembru izvajalo na več odsekih ob ob-
činskih cestah. 

Počistili smo tudi dve lokaciji, kjer so lju-
dje zopet pričeli odlagati odpadke in sicer 
na koncu Stare poti ter na deponiji ob glav-
ni cesti pred Gočovo. Na obe območji smo 
postavili opozorilni tabli za prepoved odla-
ganja odpadkov, za kateri upamo, da bosta 
dosegli svoj namen.

V okviru razpoložljivih sredstev so se iz-
vajala tudi razna vzdrževalna dela na občin-
skih cestah. 

V začetku decembra se je končala tudi 
gradnja vodovoda s prečrpališčem v Gočo-
vi, dobili pa smo tudi uporabno dovoljenje, 
tako da so izpolnjeni vsi pogoji za priključe-
vanje končnih uporabnikov na javno vodo-
vodno omrežje. 

Skozi vse leto so se izvajale ureditve mej 
ob občinskih cestah, le-te so predvidene še 
tudi ob koncu in začetku naslednjega leta. 
Praksa zadnjih let je, da poskušamo na vseh 
odsekih, kjer je občina izvajala rekonstruk-
cije in modernizacije cest ali drugih objek-
tov, izvesti parcelacije in urediti potrebna ze-
mljiško-knjižna razmerja. Tovrstnih potreb 

je seveda še ogromno, saj se to v preteklosti 
ni sproti izvajalo, žal pa so s tem povezani 
veliki stroški, zato za enkrat uspemo v okvi-
ru razpoložljivih sredstev izvajati le najbolj 
nujne primere. 

S cest in pločnikov je za enkrat bilo po-
trebno odstranjevati samo še listje, tako da 
je pripravljen prostor za prvi sneg.

Jože Žel

Ena od zelo redkih občin iz severovzhodne Slovenije, ki je prejela priznanje v akciji »Moja dežela – 
lepa in gostoljubna«, je občina Sveta Trojica. Priznanje je prejela za najbolj urejeno tematsko pot po 
mnenju obiskovalcev in turistov.

dojke prebavni sistem in druge organe.
V Sveti Trojici so pripravili tudi prospekt, 

kjer so natančno popisani zdravilni učinki 
na posameznih energetskih točkah, ki jih 
je 22. Poleg tega pa so pojasnila nameščena 
tudi ob vsaki energetski točki na terenu. Kot 
ugotavljajo turistični delavci v Sveti Trojici, 

se obisk njihove tematske poti iz meseca v 
mesec povečuje, na kar zagotovo vpliva tudi 
priznanje Turistične zveze Slovenije v akciji 
Moja dežela – lepa in gostoljubna.

T. K., foto: Arhiv TZS
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moč obetati velikih projektov, saj �nančna 
perspektiva s strani države še vedno ni dolo-

čena. Tako naj bi se možnost prijave na raz-
pise pokazala šele v drugi polovici leta 2016.

Tako bodo v prihodnjem letu poleg pro-
jektov, ki trenutno potekajo (asfaltiranje 
cestnih odsekov v Sr. Gasteraju), veliko 

truda posvetili sanaciji plazov ob državni 
cesti. Med pomembnejšimi občinskimi in-

vesticijami v prihodnjem letu 
je položitev optičnih cevi po 
celotnem delu občine. Tako je 
velika želja občinske uprave na 
čelu z županom, da na podro-
čju telekomunikacij naredijo 
korak naprej, saj je internetni 
dostop v vsakdanjem življenju 
domala nepogrešljiv. 

Župan Peter Škrlec še nava-
ja, da bodo v prihodnjem letu 
težili tudi k izboljšanju prome-
tne varnosti v samem centru 
Jurovskega Dola, do šole, in 
pričeli z urejanjem nove stano-
vanjske soseske, ki bi v občino 
privabila nove občane.

»Vsekakor pa bo naša pri-
oriteta ostati likvidna občina 
brez prezadolževanja in tako 

ostati na trdnih temeljih in upravičiti svoj 
obstoj. Saj bomo le na ta način ohranili mo-
žnosti za nadaljnji razvoj naše občine,« pou-
darja župan Peter Škrlec.

Dejan Kramberger

AKTUALNO IZ OBČIN

Vabljeni na ogled razstave več kot 100 
ročno izdelanih jaslic, najrazličnejših 
tehnik, materialov in velikosti, zbra-

nih iz vse Slovenije. Razstava se razprostira 
na 400 m2 obnovljene in restavrirane sa-
mostanske kleti, ki se nahaja pod mogočno 
cerkvijo Svete Trojice v Slovenskih goricah. 
Razstavo, ki se ji iz leta v leto dvigujeta kva-
liteta in udeležba, smo letos prvič povezali s 
ponudbo lokalno pridelane hrane in izdel-
kov, zato bo v samostanski kleti sočasno z 
razstavo potekal Trojiški božični sejem.

V samostanski kleti vas bo ob razstavi pri-
srčno sprejelo eno izmed domačih naselij ali 
društev. Od njih boste lahko izvedeli, kako 
so nastajale njihove jaslice, ter zvedeli kaj 
o samem kraju Sv. Trojica. V kolikor boste 
želeli, si boste lahko ogledali tudi cerkev sv. 
Trojice. Poleg toplega sprejema boste gotovo 
deležni skodelice toplega čaja ali kuhanega 
vina. Priporočamo, da se za ogled razstave 
večje organizirane skupine predhodno naja-
vijo na tel.: 02 729 50 20, 031 702 904, na 

elektronski naslov: obcina@sv-trojica.si, več 
na www.sv-trojica.si

Za ogled razstave se zbirajo prostovoljni 
prispevki.

Vse dni bo v času razstave na stojnicah 
v samostanski kleti potekal tudi Trojiški 
božični sejem s hrano in izdelki domačih 
lokalnih kmetij in pridelovalcev. Na enem 
mestu bo združena celotna ponudba pride-
lovalcev, ki so vključeni v Zadrugo Dobrina, 
ki skrbi za trajnostni razvoj lokalne preskr-
be. Stojnice se bodo šibile tudi pod izdelki, 

ki nosijo blagovno znamko Ovtar. 
Ne bodo pa manjkali tudi drugi lo-
kalni ponudniki. 

Prazniki so čas, ko radi komu kaj 
poklonimo, zato smo prepričani, 
da boste našli kaj pristnega pri nas. 
Prazniki so čas, ko običajno zadiši 
po domači hrani po starih receptih, 
nazdravimo pa radi z domačimi 
vini. Izdelkov za vse to ne boste na-
šli v običajnih trgovinah. Navada je, 
da se za praznike srečajo vsa družina 
ter prijatelji, velikokrat pa ne vemo, 
kam bi jih povabili. V zadnjem času 
se vse bolj poudarja pomembnost 

samooskrbe z domačo in zdravo prehrano, 
a žal je takšno ponudbo težko najti skupaj, 
na enem mestu. Vse skrbi v vezi z zgoraj 
omenjenimi vprašanji boste rešili, če boste 
med prazniki obiskali samostansko klet v Sv. 
Trojici. Prijetno zavetje samostanske kleti bo 
poskrbelo, da bodo kupčije lahko potekale v 
vsakem vremenu ter da boste lahko v miru 
in prijetnem okolju pokramljali s prijatelji. 
Vabljeni!

Jože Žel

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

V občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah 
zadovoljni z minulim letom

Konec vsakega koledarskega obdobja 
je po navadi tudi priložnost za ana-
lize opravljenega dela. Na občini Sv. 

Jurij v Slov. gor. ugotavljajo, da so z izteka-
jočim se letom 2015 lahko zadovoljni. Po 
besedah župana Petra Škrleca so naredili 
vse, kar je bilo moč narediti, in vse, kar je 
bilo dano v okviru proračunskih sredstev. O 
tem priča tudi podatek, da je bil proračun 
za leto 2015 skorajda realiziran v 100 %, kar 
bo pokazal tudi zaključni račun. »Že v pre-
teklem letu smo si namreč ob sprejemanju 
proračuna za leto 2015 začrtali realen plan. 
Zavedali smo se, da razpisov za nove investi-
cije ne bo. Slovenija še namreč vedno nima 
sprejete �nančne perspektive, ki bi občinam 
omogočala prijave na razpise in kandidira-

nje za evropska sredstva. Tako so se s temi 
težavami soočale tudi druge občine. Tako 
da smo s tem, kar smo naredili v tem letu, 
lahko zadovoljni, saj smo izkoristili vse, kar 
nam je bilo dano v okviru proračunskih 
zmožnosti,« razlaga župan Peter Škrlec. Naš 
sogovornik kljub vsemu z zadovoljstvom 
ugotavlja, da so, ne glede na to, da čedalje 
več zakonsko določenih obveznosti pada na 
občine, kar na drugi strani pomeni manjša-
nje sredstev za investicije, kljub vsemu cca 
600.000 € namenili investicijam v primarno 
infrastrukturo (obnova in rekonstrukcija 
cestišč, novi asfaltni odseki, pločniki, javna 
razsvetljava, vodovod ...). 

V občini Sv. Jurij v Slov. gor. se prav tako 
zavedajo, da si tudi v prihodnjem letu ne bo 

Zveza borcev za vrednote NOB v novo leto

V Zvezi borcev za vrednote narodno 
osvobodilne borbe Lenart smo v 
novembru izvedli spominske kome-

moracije, in sicer pri centralnem spome-
niku v Voličini, ob spominskem obeležju 
Eli Kristl-Tanji, pri spominskem obeležju 
Družovčevih v Selcih, spominskem obelež-
ju v Čermljenšaku, spominskem obeležju 
v Nadbišcu, spominskem obeležju v Gočo-
vi, v spominskem parku v Sveti Trojici, pri 

spomeniku žrtvam druge svetovne vojne v 
Lenartu, ob grobnici partizanov v Lenartu, 
pri spominskem obeležju v Jurovskem Dolu 
v Slovenskih goricah.

Zelo uspešen je bil tudi organiziran od-
hod z avtobusom v Gradec. Vse kaže, da se v 
našo organizacijo vključuje vse več mlajših. 
Tistih, ki se zavedajo, kako pomembne so 
vrednote miru in svobode ter druge človeške 
lastnosti, ki naj ne bi nikoli več pripeljale do 

5. kolegij županov v Jurovskem Dolu

V ponedeljek, 23. 11. 2015, so se v 
Jurovskem Dolu na 5. kolegiju žu-
panov sestali župani občin Benedikt, 

Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Jurij v 
Slov. goricah in Sv. Trojica v Slov. goricah. 
Na kolegiju so župani razpravljali o �nanci-
ranju programov Knjižnice Lenart, ki ga je 
predstavila direktorica knjižnice, Marija Ša-
uperl. Zaradi obsežnosti teme bodo župani 
o tej tematiki razpravljali na posebej za to 
sklicani seji.

Na omenjenem kolegiju so župani sprejeli 
sklep, da se programi javnih del s strani ob-

čin za Knjižnico Lenart, CSD Lenart, VDC 
Polž, enota Lenart, in JSKD, izpostava Le-
nart, za prihodnje leto �nancirajo v pribli-
žno enakem obsegu kot v letošnjem. 

Prav tako je bil sprejet �nančni načrt Med-
občinskega inšpektorata in redarstva Mari-
bor za leto 2016. Finančni načrt je bil pred-
stavljen s strani direktorja Medobčinskega 
inšpektorata dr. Ivana Kobala in direktorja 
redarstva Maribor mag. Stjepana Oreškega. 

Navzoče je direktor podjetja Mariborski 
vodovod, d. d., Danilo Burnač   seznanil z 
Odlokom o ustanovitvi interesne zveze ob-
čin »Zveza občin Zg. Podravja«. Župani pa 
so bili seznanjeni tudi o Odloku o načinu 
opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki in 
o Odloku o predmetu in pogojih opravlja-
nja obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

Projekt socialne trgovine Sotra je pred-
stavila Direktorica Iva Poropat. Poslanstvo 
socialne trgovine je socialno ogroženim 

ljudem omogočiti do-
stop do osnovnih pre-
hrambnih izdelkov po 
primerni ceni. Predlog 
trgovine Sotra je, da 
bi občine so�nanci-
rale mobilno socialno 
trgovino, ki bi bila na 
razpolago tudi ljudem 
na podeželju. 

Županom sta direk-
tor Alen Dominić in 
Brigita Recek  predsta-
vila še Zavod za dnev-
no varstvo starejših 
in pomoč na domu, 
Domania, ki ponuja 
opravljanje storitev 

»pomoč na domu«.
Ob koncu kolegija županov občin v osr-

čju Slovenskih goric je sledila še seznanitev 
z dejavnostjo podjetja Projekta inženiring 
Ptuj, d. o. o., ki jo je opravil prokurist Franc 
Pukšič, in s projektom »Otroci pojejo slo-
venske pesmi in se veselijo«, ki ga je pred-
stavil predstavnik Radia Tednik Ptuj, d. o. o.,  
Franc Kangler.

Dejan Kramberger

Dogodki v decembru
Sreda, 23. 12. 2015, ob 17. uri, Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, JVIZ in 

VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Kulturni Dom Jurovski Dol 

Sobota, 26. 12. 2015, ob 15. uri, Božični koncert Jurovskega okteta v cerkvi Sv. Jurija v 
Jurovskem Dolu

Adventni venec na osrednjem trgu v Jurovskem Dolu

Razstava in sejem bosta odprta od 24. 12. 2015 do 3. 1. 2016 v navedenih terminih ob 
prisotnosti naslednjih naselij oz. društev:

 - četrtek, 24. 12. 2015, od 15. do 23. ure, Društvo vinogradnikov Sv. Trojica,
 - petek, 25. 12. 2015, od 9. do 20. ure, naselje Zg. Porčič,
 - sobota, 26. 12. 2015, od 10. do 20. ure, Turistično društvo in naselje Sv. Trojica,
 - nedelja, 27. 12. 2015, od 9. do 20. ure, naselje Sp. Senarska,
 - ponedeljek, 28. 12. 2015, od 15. do 20. ure, naselje Sp. in Zg. Verjane,
 - torek, 29. 12. 2015, od 15. do 20. ure, Društvo upokojencev Sv. Trojica,
 - sreda, 30. 12. 2015, od 15. do 20. ure, Društvo upokojencev Sv. Trojica,
 - četrtek, 31. 12. 2015, zaprto,
 - petek, 1. 1. 2016, od 15. do 20. ure, Društvo kmečkih žena in deklet,
 - sobota, 2. 1. 2016, od 10. do 20. ure, naselje Zg. Senarska,
 - nedelja, 3. 1. 2016, od 9. do 20. ure, naselje Osek.
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vojne. 
Tudi po srečanju članov 18. de-

cembra v Voličini pri Kmetiču se 
bodo različne aktivnosti nadalje-
vale, saj bomo naslednje leto pos-
kusili obuditi aktivnosti prosto-
voljskega dela in pohodništva po 
poteh NOB v Slovenskih goricah.

Vse somišljenike vabimo, da se 
nam pridružijo. Veseli bomo vseh 
posameznikov pa tudi predlogov 
aktivnosti, kako bi spoštovanje 
vrednot čim bolj uspešno prenašali 
na mlade rodove.

Alojz Bezjak 

Slovenskogoriški forum o strategiji razvoja osrednjih Slovenskih goric do 
leta 2020

Izkoristiti naravne danosti in lepoto 
Slovenskih goric

Članice in člani Slovenskogoriškega 
foruma, ki mu predseduje Tomaž 
Kšela, so na seji foruma, ki je bila 

sredi novembra v Cerkvenjaku, razpravljali 
o pripravi strategije lokalnega razvoja osre-
dnjih Slovenskih goric za novo programsko 
obdobje oziroma »evropsko perspektivo« v 
obdobju od 2014 do 2020.

Uvodoma sta usmeritve in dosedanje ide-
je za pripravo strategije razvoja osrednjih 
Slovenskih goric do leta 2020 predstavila 
predsednik Društva za razvoj podeželja LAS 
Ovtar Slovenskih goric Andrej Kocbek in 
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Kot je povedal Andrej Kocbek, so v prej-
šnjem programskem obdobju od leta 2007 
do 2013 preko Društva za razvoj podeže-
lja LAS Ovtar Slovenskih goric in v okviru 
programa za razvoj podeželja LEADER v 
sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo 

izvedli 68 projektov v skupni vrednosti okoli 
milijon evrov. Približno polovico omenjenih 
sredstev so zagotovili nosilci projektov sami, 
drugo polovico pa so predstavljala sredstva 
iz blagajne Evropske unije. Projekti, ki so 
jih izvedli, so bili usmerjeni v razvoj pode-
želja, v njihovem okviru pa so izvedli tudi 
vrsto investicij v infrastrukturne objekte. 

Med drugim so uredili veliko učnih kme-
tij, postavili krajevno signalizacijo, ustano-
vili zadrugo Dobrina in še in še bi lahko 
naštevali. Sicer pa je v Sloveniji 33 LAS-ov, 
lokalnih akcijskih skupin, preko katerih je 
v prejšnjem programskem obdobju potekal 
lokalni razvoj podobno kot v osrednjih Slo-
venskih goricah. 

V novem programskem obdobju od 2014 
do 2020 pa bo po Kocbekovih besedah postal 
program LEADER, sestavina CLLD (Comu-
nity Led Local Development – kar v prevo-
du pomeni 'izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost'). CLLD vključuje tudi opera-
tivni program za izvajanje evropske kohezij-
ske politike (regionalni razvoj) in operativni 
program Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo. Skratka, CLLD nudi lokalnim 
skupnostim možnosti za razvoj podeželja, 
pomorstva in ribištva ter možnosti za regi-

onalni razvoj. Doslej je 
za program LEADER 
skrbelo ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, poslej pa 
bosta za CLLD poleg 
omenjenega ministr-
stva skrbela še ministr-
stvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo ter 
ministrstvo za �nance. 
Poleg tega se bo v iz-
vajanje CLLD vklju-
čevala tudi Agencija 
Republike Slovenije za 
kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja.

Kot je dejal Kocbek, 
je vlada izdala novo 
'Uredbo o izvajanju lo-
kalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost (CLLD), 
v programskem ob-

dobju 2014-2020'. V novem programskem 
obdobju so se LAS-u Ovtar Slovenskih goric 
pridružile nove občine. Sedaj so vanj vklju-
čene vse občine iz upravne enote Lenart (Le-
nart, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah, Sveta Ana, Benedikt in Cerkvenjak) 
ter občine Duplek, Sveti Andraž, Pesnica in 
Šentilj.

Razvoj od spodaj navzgor
Pri CLLD gre po besedah Kocbeka podob-

no kot nekdaj pri policentričnemu razvoju 
za razvoj od spodaj navzgor. Zato morajo 
biti po vladni uredbi LAS-i, ki so tripartitno 
sestavljeni (v njih so občine, pravne osebe iz 
gospodarstva, javni zavodi, �zične osebe in 
nevladne organizacije), ustrezno organizira-
ni. Društvo za razvoj podeželja ne more biti 
več nosilec razvoja, pač pa bodo morali za to 
partnerji skleniti pogodbeno partnerstvo in 
določiti vodilnega partnerja. Partnerji bodo 
morali pripraviti konstitutivno skupščino 
partnerstva, na kateri bodo izvolili uprav-
ni odbor, predsednika, podpredsednika, 
nadzorni odbor in ocenjevalno komisijo. 

Partnerji bodo morali izbrati tudi vodilne-
ga partnerja, ki bo ustrezno strokovno in 
kadrovsko usposobljen za koordiniranje ra-
zvoja. Doslej je bila zelo uspešen upravljalec 
LAS Razvojna agencija Slovenske gorice iz 
Lenarta. Želja partnerjev je, da bi tudi v bo-
doče vlogo vodilnega partnerja opravljala ta 
agencija, ki je v vseh pogledih usposobljena 
za kakovostno koordiniranje razvoja.

Kocbek je poudaril, da bosta imela zelo 
težko nalogo zlasti ocenjevalna komisija, ki 
bo morala oceniti vse projekte, in nadzorni 
odbor, saj bodo iz blagajne Evropske unije 
prišla za posamezen projekt sredstva šele, ko 
bo pravilno izveden in končan.

Kakšne projekte pa bo v novem program-
skem obdobju so�nancirala Evropska unija? 
Kot je dejal Kocbek, bo unija do leta 2020 
v okviru CLLD �nancirala projekte s štirih 
ključnih tematskih področij. Gre za ustvar-
janje novih delovnih mest, za razvoj osnov-
nih storitev, za varstvo okolja in ohranjanja 
narave in za večjo vključenost žensk, mladih 
in drugih ranljivih skupin. Infrastrukturni 
projekti bodo možni, če bodo podpirali rea-
lizacijo omenjenih štirih tematskih področij. 
Velik poudarek bo tudi na socialnem pod-
jetništvu, ki prinaša nova delovna mesta in 
omogoča vključevanje socialno ogroženih 
skupin. Vsak projekt bodo po teh kriterijih 
točkovali, Evropska unija pa bo so�nancira-

la samo najbolje ocenjene.
V skladu z vladno uredbo so v občinah v 

osrednjih Slovenskih goricah že pripravili 
deset delavnic, na katerih so zbirali ideje za 
projekte, ki bi jih izvedli do leta 2020. »Na 
delavnicah smo slišali veliko idej. Partnerji 
so predlagali celo vrsto projektov, od varo-
vanja starejših oseb na kmetijah, samoo-
skrbe, ekološke pridelave hrane, turizma, 
kolesarskih poti in podobnih projektov, do 
sodelovanje s partnerji iz Avstrije. Nekate-
ra društva so predlagala tudi izobraževalne 
projekte, projekte za apiterapijo, za ureditev 
muzeja poljedelstva, za obnovo pomembnih 
objektov in podobno.

Za razvoj je pomembno tudi znanje
Po besedah cerkvenjaškega župana Mar-

jana Žmavca v občini razmišljajo o uredi-
tvi vaških jeder, o ureditvi vaške tržnice, o 
ustanovitvi socialnega podjetja, o ureditvi 
medgeneracijskega centra, o ureditvi med-
generacijskega parka v športnem centru, o 
energetski sanaciji osnovne šole, ureditvi 
novih prostorov za knjižnico, o dokončanju 
razglednega stolpa, o čebelarskem muzeju in 
o še nekaterih možnih projektih. V okviru 
projektov pa bodo Cerkvenjačani poskušali 
pridobiti tudi kakšen novi infrastrukturni 
objekt. Sicer pa bodo morali za nadaljnjo 
modernizacijo cest in gradnjo čistilnih na-
prav uporabljati sredstva iz občinskega pro-
računa.

Nato se je na seji foruma razvila živahna 
razprava o vprašanjih in dilemah, povezanih 
z razvojem osrednjih Slovenskih goric do 
konca tega desetletja.

Franc Antolič je opozoril na pretirana ad-
ministrativna opravila, ki spremljajo izvaja-
nje evropskih projektov. Res pa je, da je pri 
nas včasih problem tudi to, da so marsikje 
državni uradniki in drugi navajeni delati še 
bolj po domače. Lep dokaz za to so kredi-
ti, ki so jih v zadnjem desetletju podeljevali 
naši bančniki, sedaj pa jih tisti, ki so jim jih 
odobrili, ne morejo vračati. Ko je Antolič 
govoril o idejah za nadaljnji razvoj osrednjih 
Slovenskih goric, je na prvo mesto postavil 
razvoj kmečkega turizma. Nasploh bi morali 
izkoristiti prednosti, ki jih imajo Slovenske 
gorice zaradi svojega ruralnega razvoja. Do-
datno dejavnost na kmetijah bi morali tudi 
dodatno stimulirati. »Zanimivo je, da pri 
nas znajo pripraviti dobro ponudbo, ne zna-
jo pa je tržiti. V marsikaterem kraju obisko-
valcem ob dnevu odprtih vrat ponujajo do-
brote zastonj, ko se čez čas vrnejo kot turisti, 
pa jih ne morejo nikjer kupiti,« je opozoril 
Antolič.

Milan Nekrep je opozoril, da se drža-
va pri �nanciranju mačehovsko obnaša do 
občin, zato njihova investicijska dejavnost 
zamira. Po drugi strani pa se širi državna 
birokracija. Tudi bruseljska birokracija se je 
razbohotila in je čedalje bolj samozadostna. 
Pri razvoju Slovenskih goric pa moramo po 
besedah Nekrepa izkoristiti njihovo lepoto, 

ki jo je opeval že Rudolf Maister. Zato bi mo-
rali v razvoju dati prednost turizmu, poho-
dništvu, kmečkemu turizmu, kolesarstvu in 
sorodnim dejavnostim.

Ivan Janez Pučko je poudaril, da bi za ra-
zvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah mora-
la država odpraviti številne administrativne 
ovire, s katerimi sedaj zavira razvoj na po-
deželju. Naši predpisi so tako neživljenjski, 
da marsikdo obupa, še predno se loti razvoja 
dodatne dejavnosti na kmetiji.

Tudi Jelka Kunaver je menila, da bi mo-
rali pri razvoju Slovenskih goric izkoristiti 
njihove naravne danosti in njihovo lepoto. 
Slovenske gorice je mogoče primerjati z naj-
lepšimi pokrajinami v Sloveniji in nasploh v 
srednji Evropi. »V te kraje bi bil greh pripe-
ljati umazano industrijo,« je poudarila. Po 
besedah Kunaverjeve bi morali izkoristiti 
tudi tukajšnjo kulinariko. Res pa je, da so 
za promocijo turizma danes potrebna velika 
sredstva, ki jih pri nas za te namene, žal, ve-
dno primanjkuje.

Jurij Kunaver je opozoril na pomen vseži-
vljenjskega učenja in medgeneracijskega so-
delovanja za razvoj. Razvojna prizadevanja 
namreč terjajo veliko znanja in prenašanja 
izkušenj. V Slovenskih goricah so na podro-
čju turizma in kulinarike že posamezni bise-
ri (Firbas itd.), v bodoče pa bo treba na višjo 
raven dvigniti povprečno ponudbo. Za to pa 
bo med drugim potrebnega tudi več znanja 
tujih jezikov, saj kakovostnega turizma brez 
tega ni.

 Tomaž Kšela je opozoril na problem 
staranja prebivalstva v Sloveniji in tudi v 
osrednjih Slovenskih goricah. Zato bi veljalo 
razmisliti o izgradnji varovanih stanovanj za 
starostnike za trg ob sočasni izgradnji doma 
za starostnike nekje v osrednjih Slovenskih 
goricah. V takšnem centru bi lahko uredili 
tudi dnevni center za starostnike in medge-
neracijski center, o katerem je govoril župan 
Cerkvenjaka.

V nadaljevanju so člani foruma nanizali še 
več idej za razvoj osrednjih Slovenskih goric, 
dogovorili pa so se tudi, da bodo razpravo 
na to temo nadaljevali na eni od naslednjih 
sej foruma.

E. P., T. K.Andrej Kocbek (prvi z leve), Marjan Žmavc in Tomaž Kšela na seji foruma

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

 
DARILNE BONE LAHKO KUPITE V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim

PODARITE DARILNI BON  za studijsko
fotografiranje

Želimo vam 
prijeten Božič
ter srečno in
uspešno 2016!

Hvala vsem našim zvestim strankam, ker znate ceniti dobro fotografijo!
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ni muzikanti in Eva Boto. 
Polno dvorano kulturnega doma v Juro-

vskem Dolu sta nagovorila župnik Janko 
Görgner in župan Peter Škrlec. Župnijska 

Karitas Sv. Jurij v Slov. 
gor. je na glasbeno-do-
brodelnem večeru s 
pomočjo nastopajočih, 
obiskovalcev, donator-
jev in občine Sv. Jurij v 
Slov. gor. zbrala 1.621 
€. Z zbranimi sredstvi 
bodo omogočili ene-
mu učencu OŠ J. Hu-
dalesa bivanje v šoli v 
naravi in obnovili ter 
prilagodili kopalnico 
družini otroka s po-
sebnimi potrebami.

Dejan Kramberger 

Srečanje društev mladi gasilec osnovnih 
šol 2015

Osnovna  šola Cerkvenjak in Prostovolj-
no gasilsko društvo Cerkvenjak sta bila ob 
pomoči Gasilske zveze Lenart v petek, 11. 
decembra, gostitelja in organizatorja Sreča-
nja društev mladi gasilec 2015. Srečanje je 
tekmovalnega značaja,. Udeležile so se ga 
ekipe društev Mladi gasilec iz osnovnih šol 
Cerkvenjak, Voličina, Sv. Ana, Sv. Trojica in 
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol. Ekipe, ki 

so jih sestavljali trije člani, so se pomerile 
v kategorijah mlajši in starejši učenci. Tako 
teoretični kot praktični del tekmovanja sta 
potekala po programu in kriterijih Gasilske 
zveze Slovenije.

Teoretični del je zajemal preventivni pisni 
test, splošni test o kraju gostitelja in test iz 

prve pomoči. Praktični del pa pri mlajših 
izbiro gasilnika, metanje vrvi v krog in šta-
fetno vezanje vozlov in pri starejših štafetno 
spajanje cevi na trojak, spoznavanje gasil-
skega orodja in štafetno vezanje vozlov.

V kategoriji mlajši učenci (gasilci) je bila 
najuspešnejša OŠ  Voličina, sledili sta jim Sv. 
Ana in Sv. Trojica v Slovenskih goricah. V 
kategoriji starejši učenci je zmagala ekipa iz 

OŠ  Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah, drugo mesto je pri-
padlo Voličini in tretje OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski dol.  
Vse tri najbolje uvrščene eki-
pe v obeh kategorijah so po-
leg pisnega priznanja prejele 
tudi medalje.

Srečanju mladih gasil-
cev so prisostvovali: Marjan 
Žmavc, župan občine Cer-
kvenjak, pomočnica ravna-
telja OŠ Cerkvenjak, Cvetka 
Bezjak, predsednik GZ Le-
nart, Jože Selinšek, in tajni-
ca Ljubica Omerzu kot tudi 

predstavniki domačega gasilskega društva 
z njihovim predsednikom Petrom Šafarič in 
mentorji društev Mladi gasilec,ki  so se ude-
ležile tega srečanja mladih gasilcev, ki pote-
ka vsako leto v drugem kraju oziroma šoli.

Besedilo in foto: Franc Bratkovič 

Gasilska zveza Lenart ocenila red in delo PGD

Vsako leto v mesecu oktobru poteka-
jo aktivnosti akcije Oktober - mesec 
požarne varnosti, v kateri Uprava RS 

za zaščito in reševanje v sodelovanju z Ga-
silsko zvezo Slovenije in Slovenskim združe-
njem za požarno varstvo pripravi aktivnosti 
s področja varstva pred požarom za različne 
ciljne skupine.

V mesecu oktobru že vrsto let Gasilska 

zveza Lenart, ki združuje 10 prostovoljnih 
gasilskih društev, pripravlja strokovno oce-
njevanje po vseh PGD te zveze. To je poteka-
lo v nedeljo, 18. oktobra 2015. Namen oce-
njevanja so predvsem red in čistoča opreme, 
vzdrževanje gasilskih domov, pravilno in 

vzorno administrativno vodenje v posame-
znih PGD ter �nančno poslovanje. Pri tem 
velja omeniti, da se vsa PGD dobro pripravi-
jo za to strokovno oceno.

Slikovni utrinek je tokrat iz PGD Sv. Jurij 
v Slovenskih goricah.

Gasilska zveza Lenart že vrsto let uresni-
čuje vse sklepe, ki so zapisani v programu 
dela za leto 2015. Med temi je tudi sklep o 

delu in druženju z gasilski-
mi veterani. Tako je tudi 
letos Gasilska zveza Lenart 
pripravila družabno sreča-
nje gasilskih veterank in 
veteranov iz vseh desetih 
PGD, vključenih v GZ Le-
nart. 

Tokrat je to srečanje 
potekalo v občini Sveta 
Ana. Najprej je na 
platoju pred občino bilo 
spominsko fotogra�ranje, 
nato je sledil voden ogled 
čajnice Kolaričevih, ki 
se že vrsto let ukvarjajo 
z zeliščarstvom, in ogled 

razstave likovnih del v občinski avli. Ob 
14.30 pa se je začelo družabno srečanje s 
kratkim kulturnim programom učencev OŠ 
Sveta Ana v Gostilni Eder-Kramberger.

Rudi Tetičkovič

Miklavževanje pri Sveti Ani

Dobri možje imajo meseca decembra 
pri otrocih prav posebno veljavo, že 
najmlajši hitijo naštevati vse po vr-

sti in si obetajo od vsakega darilce, pozor-
nost, šteje tudi, če enega dobrih mož vidijo 
in dobijo od njega bonbonček. Miklavževo 
mašo so 6. decembra zelo obogatili pevci 

cerkvenega otroškega pevskega zbora pod 
vodstvom Natalije Šijanec, ki jih je spre-
mljala na klaviaturah, Žan Rola na kitari ter 
Aleksander Šijanec na canjonu. Tako jih je 
na sam praznik v fari svete Ane obiskal sam 
Miklavž in jim v spremstvu angelcev razdelil 
zelo lepa darila, spodbudil k dobrim delom 

Dobrodelni koncert jurovske Karitas

V petek, 20. 11. 2015, je v Jurovskem 
Dolu, v Kulturnem domu, potekal 
že 12. dobrodelni koncert župnij-

ske Karitas Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

Predsednica Tanja Škrlec je v okviru priprav 
na letošnji koncert napisala pesem »Odpri-
mo srce,« ki jo je bilo na koncertu moč slišati 
v izvedbi skupine Amulet. Obiskovalce do-

brodelnega koncerta z na-
slovom »Odprimo srce« so 
v sproščeno vzdušje poleg 
glasbene skupine Amulet 
popeljali še skupina Sonč-
ki iz vrtca Jurovski Dol, 
skupina mladih muzikan-
tov Mirana Vogrinca, sku-
pina Svetnik, otroški pev-
ski zbor in šolski ansambel 
OŠ J. Hudalesa, ansambel 
Veseli pubeci, Ljudske 
pevke DU iz Lenarta, an-
sambel Refren, ansambel 
Žarek, ansambel Šantej, 
bobnar Simon Škrlec, Srč-

Otvoritev razstave del 3. lenarške likovne 
kolonije

V  mesecu septem-
bru 2015 je v VDC 
Polž Maribor, eno-

ta Lenart, potekala že 3. 
lenarška likovna koloni-
ja na temo »Moje pesmi, 
moje sanje«. Sodelovali 
so uporabniki vseh enot 
VDC Polž Maribor, vrtec 
Lenart, OŠ Lenart in upo-
rabniki zavoda Dornava 
pod strokovnim vodstvom 
akademskega slikarja Ru-
dija Urana. Lepo vreme in 
prijetno vzdušje je dopri-
neslo k temu, da so nastala čudovita likovna 
dela, ki so razstavljena v avli Jožeta Hudale-
sa, občina Lenart. Uradna otvoritev je pote-
kala 17. 11. 2015 ob prijetnem programu in 

prisrčnem vzdušju, ki so ga ustvarili številni 
obiskovalci. Uporabniki si želijo tudi v bo-
doče novih likovnih kolonij in druženja.

Gordana Kosanič, vodja enote Lenart

Dobrodelna akcija »Drobtinica« v Benediktu

Ob Svetovnem dnevu hrane Rdeči 
križ Slovenije posebno pozornost 
posveča

osnovnošolskim otrokom iz socialno šib-
kejših okolij. Zato se je v nedeljo, 18. 10. 

2015, tudi v Benediktu odvijala dobrodelna 
akcija »Drobtinica«, ki jo je organizirala Ob-
činska organizacija Rdečega križa Benedikt, 
pod vodstvom mag. Milana Repiča, v sode-
lovanju z učenci Osnovne šole Benedikt, ki 
so se udeležili akcije v sklopu interesne de-
javnosti Prostovoljstvo. 

Pred trgovino Mercator smo imeli posta-
vljeno svojo stojnico od 7. do 12. ure, kjer 
so učenke prostovoljke: Valentina Lorbek, 
Klara Jančič, Gabrijela Walner, Vanesa in 

Tjaša Tomberger prodajale kruh, pecivo in 
sadje ter na tak način pri ljudi spomnile na 
solidarnost do socialno šibkejših. 

Dobrote so prispevali Trgovina Mercator 
Benedikt, Pekarna in slaščičarna Šijanec, 

kmetiji Žinkovič in Merč-
nik ter Aktiv kmečkih žena 
in deklet Benedikt. Nekaj 
piškotkov pa so učenci spe-
kli tudi sami. Mimoidoče 
smo vabili tudi s pečenimi 
kostanji, dogajanje pa je po-
pestril še učenec Lovro Re-
pič z igranjem na harmoni-
ko. S skupnimi močmi smo 
nabrali skoraj 600 eur, ki so 
bili namenjeni za pokrivanje 
stroškov prehrane otrok so-
cialno šibkih družin.

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem, ki so nas obiskali na 
stojnici in pri nas kupili do-

brote oz. darovali prostovoljne prispevke in 
s tem pomagali socialno ogroženim osnov-
nošolskim otrokom v Benediktu. 

Aktivnosti učencev pri dejavnosti Pro-
stovoljstvo pa nadaljujemo tudi v mesecu 
decembru. Pred prazniki skupaj s predstav-
nikom OO RK Benedikt obiščemo občane, 
starejše od 90 let, z njimi malo pokramljamo 
in jih obdarimo s skromnim darilcem.

Jesenja Slana, učiteljica
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Miklavževanje na Dražen Vrhu 

Vaščani Dražen 
Vrha in njihovi  
prijatelji so se 

zbrali na nedeljskem 
kosilu in organizirali 
miklavževanje za svo-
je otroke na Izletniški 
kmetiji Šenveter-Gun-
del. V uvodu je bil kraj-
ši kulturni program, 
kjer sta z glasbeno 
točko nastopila Mateja 
in Matija Šenveter. Za 
presenečenje pa so po-
skrbeli Ljudski pevci iz 
Marije snežne. Miklavž 
v spremstvu dobre vile 
in parklja je prinesel 
darila za vse otroke, odrasli pa so dobili šibe. 
Srečanje je bilo organizirano že drugič. Da 
je prijetno druženje bilo organizirano, se je 

potrebno zahvaliti gospe Betki Kodrič in Iz-
letniški kmetiji Šenveter – Gundel.

Zapisal in foto: Viktor Kapl

Voličino obiskali škratje

V torek, 8. decembra 2015, so Voliči-
no, točneje Kulturni Dom Voličina, 
v duhu prazničnega vzdušja obiskali 

škratje. Za tradicionalno škratovanje naših 
najmlajših krajanov so tudi letos poskrbele 
vzgojiteljice in zaposleni v vrtcih Voličina 

in Selce. Za smeh in 
zabavo med majhnimi 
in malo manj majhni-
mi škrati je poskrebela 
klovnesa Eva Ško�č 
Maurer s svojo pred-
stavo »klovnesa Sfrč-
kljana«

D. K.

Božične ustvarjalne delavnice v Benediktu

Na mednarodni dan 
prostovoljstva, ki 
ga obeležujemo 

5. decembra, je tudi vi-
kend sekcija žIV ŽAv ši-
rila idejo prostovoljstva. 
Tega dne smo z božično 
ustvarjalno delavnico za-
ključili leto, ki je bilo tudi 
z naše strani popestreno s 
številnimi urami prijetne-
ga druženja in ustvarjanja. 
Družijo nas skupne ideje, 
interesi in vrednote, ki jih 
želimo deliti. Skozi naša 
druženja med drugim že-
limo podati sporočilo, 
da nismo sami. Tokrat so 
otroci izdelovali razne okraske in voščil-
nice, ki so jo posvetili svojim najbližjim. 
Našo začeto pot v tem letu želimo v priho-
dnje nadaljevati ter ohraniti vse naše vezi.

Ob vseh delavnicah, ki smo jih pripravile, 
pa iskrena hvala vsem društvom, prostovolj-
kam iz Benedikta, ki so bili pripravljeni deliti 
prostor in čas z nami, saj smo lahko le tako 
izvedle dogodek. Želimo si sodelovanja tudi 
v prihodnje ter povezati naše interese skupaj 
z vami, da si bomo v naši lokalni skupnosti 

prizadevali, kako pomembno je, in le malo, 
da naredimo skupaj in z dobro voljo pope-
strimo dan našim občanom in občankam.

Hvala, starši, stari starši in otroci za vaše 
druženje ter izkazano zaupanje, da smo lah-
ko skupaj z dobrimi idejami, voljo prišli do 
skupnih ciljev. 

Vikend sekcija žIV Žav
Sabina Ketiš, Klementina Harl,  

Damjana Vajs

Dobrodelna predstava cirkusa Kellners

Starejši in ljudje srednje generacije se go-
tovo spomnite cirkusa Kellners iz Pra-
ge, ki nas je že v sedemdesetih in osem-

desetih letih prejšnjega stoletja razveseljeval 
s cirkuškimi predstavami, ki so bile v tistem 
času prava atrakcija. Cirkuško tradicijo dru-
žine Kellner nadaljuje mladi Filip Kellner.

Cirkus Kellners je v novembru gostoval na 

RŠC Polena, kjer so postavili cirkuški šotor. 
Pripravili so lepo doživetje za uporabnike 
Varstveno delovnega centra Polž – Eno-
ta Mravlja Lenart in za učence oddelkov z 
nižjim izobrazbenim standardom in oddel-

kov posebnega programa vzgoje in izobra-
ževanja Osnovne šole Lenart. V dopoldan-
skih urah, v sredo, 18. novembra, je Cirkus 
Kellners pripravil dobrodelno predstavo za 
skoraj 100 učencev in varovancev. Zanimive 
cirkuške točke, čarodeji in klovni so ustvarili 
zabavno vzdušje, gledalci so uživali, ploskali 
in se smejali. Uporabniki lenarške Mravlje 

so povedali, da že dol-
go ni bilo tako veselo 
in zabavno. Uživali so 
tudi cirkuški artisti, ki 
so rekli, da tako prije-
tne in hvaležne publi-
ke, sproščenega smeha 
že dolgo ni bilo na nji-
hovih predstavah. Za-
hvaljujemo se gospodu 
Filipu Kellnerju, la-
stniku cirkusa, za ve-
likodušnost, prijaznost 
in brezplačno predsta-
vo. Gospod Kellner je 
dejal, da bodo brez-
plačen ogled predstav 
učencem oddelkom s 

prilagojenim programom OŠ Lenart in va-
rovancem lenarške Mravlje omogočili vsa-
kokrat, ko bodo gostovali v Lenartu. 

D. O.

Moč glasbe nas je združevala v Lenartu

V soboto, 14. novem-
bra, je Klub ljubiteljev 
glasbe »Moč glasbe 

nas združuje« z Denisom Po-
štrakom na čelu organiziral 
že 5. projekt Moč glasbe nas 
združuje, tokrat prvič ob mar-
tinovem ter v Športni dvorani 
Lenart, ki je bila polna kot že 
leta ne. 

Prireditev je s pesmijo 
»Pijmo ga, pijmo« začel Miha 
Balažič, pevec legendarnih 
Magnetov. Zabaval nas je še z 
ostalimi uspešnicami skupine 
Magnet ter z njegovimi solo 
uspešnicami. Nastopila je 
tudi 78-letna Lidija Percan iz 
Pule, ki je med drugimi zapela 
tudi večni uspešnici »Hiljadu 
suza« in »Sve su se laste vratile 
sa juga«, z njo je bil mladi 
David Danijel, ki je navdušil s 
slovensko zimzeleno melodijo 
»Med iskrenimi ljudmi«. Kot 
najmlajša je nastopila Stela 
Tavželj iz Sv. Trojice, ki je s Teto 
Tončko odigrala prikupno 

vlogo vnukinje in babice. Po dolgih letih 
so na odru ponovno stali lenarški asi 
VIS Trans, za narodno-zabavno glasbo je 
poskrbel odličen ansambel Roka Žlindre, ki 
je z nami praznoval 10 let glasbene kariere. S 
svojimi čudovitimi baladami je srca in duše 
obiskovalcev pobožal večni romantik Rok 
Kosmač, Daniel Popović je v prvem vhodu 
razveselil publiko s čudovitimi baladami o 
nesrečni ljubezni, v drugem pa je s svojimi 
uspešnicami dodobra ogrel publiko, najbolj 

pogumni so celo zaplesali. Daniela 
smo ob njegovem 60. rojstnem 
dnevu presenetili s torto. Val 
navdušenja je požel tudi legendarni 
Željko Bebek, nekoč pevec skupine 
Bijelo Dugme. Bebek je s svojimi 
pop-rock pesmimi dodobra ogrel 
publiko, koncert pa zaključil z 
njegovo legendarno »Laku noć, 
svirači«, ob kateri je bila vsa dvorana 
na nogah, se objela, pozibavala ter 
seveda prepevala na ves glas. Bebek 
je z nami praznoval 40 let uspešne 

glasbene kariere.
Prireditev sta kot vedno povezovala odli-

čen voditeljski tandem, radijski modera-
tor in televizijski voditelj Miro V. Kodrič 
ter humoristka Teta Tončka. Poskrbela sta 
za smeh, presenečenja in lepe nagrade. V 
sklopu koncerta so ponovno nekomu vsaj 
za kanček polepšali življenje, letos Franciju 
Petku iz Sv. Trojice.

D. P.

Miklavž – obkrožen z 
otroki

in ubogljivosti. A, dra-
gi starši, stari starši, 
kot veste, pri otrocih 
največ šteje čas, ki ga 
kvalitetno preživimo z 
njimi … temu se nika-
kor ne odrecite.

SReBr
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BOŽIČNO-NOVOLETNE POSLANICE

Čas, ko zvezda se utrne, 
stare vse poti zagrne, 
nove, z upi tlakovane, 
vir so sreče nasmejane. 
Čim več nasmejanih dni v letu, ki sledi.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
SREČNO NOVO LETO

2016!2016!
Silvo Slaček

župan Občine Sveta Ana

Sreča je dišava, ki je ne moreš izliti na druge, 
ne da bi poškropila tudi tebe.

Neznani avtor
Spoštovane občanke in občani ter bralci Ovtarjevih novic!

V prihajajočem letu 2016 Vam želimo kar največ osebnega zadovoljstva, 
miru, zdravja, veliko družinske sreče in razumevanja. Naj nam naša skupna 
prizadevanja obrodijo sadove, ki bodo vsem v ponos in skupno zadovoljstvo. 

SREČNO  2016!
  Darko Fras, 
  župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sanjati moramo vse življenje.

Sanjati moramo vse življenje, sicer se izgubimo v njegovi sivini. Zato sanjajte 
velike sanje in pogumno stopajte po svetu, prepričani v svojo srečo.

Prihajajoče praznike obarvajte v barve prijateljstva in nepozabnih doživetij, novo 
leto 2016 pa naj vam nakloni zdravje, osebno srečo in poslovne uspehe.

        Župan Peter Škrlec in Občinska uprava
                Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Ob iztekajočem se letu vam želim, da bi nadaljevali, kar je bilo dobrega v letu 
2015. Odločnih korakov na vaših poteh v letu 2016, optimizma in dobre volje 
vam želim.

Naj vam bosta sreča in zdravje naklonjena.  
»Dober dan« pozdravimo prijatelja, soseda, znanca;  
365 dobrih, lepih in spomina vrednih dni v letu, ki prihaja, želim!

Vesel in blagoslovljen božič, srečno 2016!

Predsednik sveta KS Voličina, Peter Golob 

Vesele božične praznike in srečno novo leto 
2016 Vam želim,

Andrej Kocbek, 
predsednik sveta  

krajevne skupnosti Lenart

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 
tisoč in tisoč zvez med nami, 
da gre po svetu – rama ob rami – 
svetloba z nami.

(Tone Pavček)
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Sveta noč, blažena noč

Noben praznik v letu ni prodrl tako 
globoko in posegel tako široko v 
osebno, družinsko, ljudsko in kul-

turno življenje kakor božič. Noben večer ni 
tako domač, kakor je božični, in nobena noč 
ni tako svetla, kakor je božična. Zakaj? Ker 
božično sporočilo o Kristusovem rojstvu 
napolnjuje ves svet, nagovarja vse ljudi in 
vsakega posebej. Zato verni človek ni obdal 
nobenega praznovanja s tolikim izrazom 
svojega duha in srca kakor božični praznik. 
O tem pričajo slavna dela umetnikov, sli-
karjev, kiparjev, glasbenikov; o tem govore 
jaslice v cerkvah, domovih in na javnih pro-
storih, razsvetljena in okrašena božična dre-
vesa, pesmi, posebej še »Sveta noč, blažena 
noč«. Vse to pove, da je božič praznik vseh 
in za vse.

Toda božič nas vodi od zunanjosti k no-
tranji vsebini, od praznika za oči k prazni-
ku za našo vero in življenje. Božič ni samo 
praznik na koledarju ali ob bogato obloženi 
mizi ali ob prijetnem domačem vzdušju. Bo-
žič je praznik srca. Če tam ni Kristusovega 
rojstva, potem božiča ni. Sv. Avguštin pravi: 
»Četudi je to Dete v Betlehemu tisočkrat ro-
jeno, če ni v tvojem srcu, je vse izgubljeno!«

»Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki 
bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davi-
dovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, 
Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste 
dete, povito in položeno v jasli« (Lk 2,10-
12). To je sporočilo božične noči: Rodil se 
je Zveličar, Odrešenik. Bog je postal človek 
in prišel na svet. Ta novica prebuja človeštvo 
že več kot 2000 let in ga vabi v najdaljši noči 
leta v Betlehem. Prav zato nobena noč ni 
svetlejša od božične, ker se je rodil On, ki je 
Luč sveta. Nobena noč ni tako polna življe-
nja, ker se je rodilo Življenje sveta. Nobeno 
noč ne bedi toliko ljudi, ker se je začel za vse 
dan odrešenja.

S Kristusovim rojstvom v Betlehemu ali 
z njegovim vstopom v našo zgodovino se je 
Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet 
in človeka. Od tega dogodka je brezbožnost 
sveta premagana in končana. Svet ne bo ni-
koli brez Boga, četudi ga ne bodo vsi spo-
znali in sprejeli.

Odkar je Kristus s svojim človeškim roj-
stvom stopil v naše vrste in postal eden iz-
med nas, strmimo nad spoznanjem, kakor 
velik je človek in kako neločljivo je pove-
zan z Bogom. Bog je prišel k človeku, da bi 
človek prišel k Bogu. Vsemogočni je postal 
ubog, da bi obogatil človeka. Nase je vzel 

našo umrljivost, da bi mi postali deležni nje-
gove neumrljivosti.

Evangeljsko poročilo o betlehemskem 
dogodku je preprosto, človeško, hkrati pa 
pretresljivo. Ko sta bila Jožef in Marija v Be-
tlehemu, »so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi 
rodila. In rodila je sina prvorojenca, ga po-
vila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju 

ni bilo prostora (Lk 2,2-8). Ni bilo prostora! 
Tako je človek odgovoril na Božjo ljubezen. 
Nazadnje je Odrešenika sprejelo uboštvo 
pastirske votline.

Ta žalost se pogosto ponavlja. Za Boga ni 
prostora v človekovem srcu, ne v stanovanju 
ne v šoli ne v javnem življenju. Toda on kljub 
temu prihaja, podaja roko in nagovarja člo-
veka, ker hoče imeti svoje mesto v vsakem 
izmed nas, v vsaki družini, narodu, kultu-
ri in civilizaciji. On želi biti sodobnik vseh 
in sopotnik vsem. On je Emanuel – Bog z 
nami!

Vsem bralcem Ovtarjevih novic želim bla-
goslovljene in vesele božične in novoletne 
praznike z željo, da med nami, v naših druži-
nah in našem narodu odmeva pesem: Slava 
Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem!

dr. Franc Kramberger, nadškof v pokoju

Spoštovani rojaki,
ob prazničnih dneh božiča in v pričakova-

nju novega leta 2016 bi vam rad povedal ne-
kaj lepega in spodbudnega. Rad bi nam dal 

poguma in nas spomnil na dogodke izpred 
25 let. Srčno nam želim, da nas prevzame 

tisti čudoviti občutek notranjega zadoščenja 
ter da v letu, ki prihaja, skupaj dosežemo ne-
kaj tako dobrega, da bo ostalo kot dediščina 
in navdih tudi našim zanamcem. Govorim 
o pogumu in občutku za velika dejanja. V 
mislih imam tisto največje dejanje v zgodo-
vini slovenskega naroda z dne 23. 12. 1990, 
ko smo se odločili za samostojno slovensko 
državo.

Čas je, da ponovimo besede očeta sloven-
ske države Jožeta Pučnika: »Jugoslavije ni 
več, zdaj gre za Slovenijo.« In to za evropsko 
Slovenijo v Evropski uniji. Ta kot nobena 
politična skupnost ni in ne more biti popol-
na, a je hkrati precej boljša od balkanskih re-
žimov, ki so lomili in izkoriščali slovenskega 
človeka v preteklih desetletjih. To je tudi 
naša politična skupnost, ki jo lahko skupaj, 
če le zmoremo in znamo, izboljšamo in pre-
ko nje zagotovimo boljše in kvalitetnejše ži-
vljenje tako na lokalnem nivoju Slovenskih 
goric kot tudi na nivoju države.

Slovenci kot narod smo skozi tisočletja 
pripadali srednji Evropi, zato se je slovenski 
narod na referendumu 23. 3. 2003 tudi odlo-
čil za vstop v Evropsko unijo. Oba dogodka, 
osamosvojitev in referendum, predstavljata 
mejnika v slovenski zgodovini, ki ju je mo-
goče razumeti le skupaj. Samostojna in ne-
odvisna Slovenija se je zgodila zato, ker se je 
slovenski narod hotel vrniti tja, kamor sodi, 
v Evropo, ki jo danes v najboljšem smislu, 

Predpraznično vzdušje v središču Lenarta
foto D. O.

pravnem, ekonomskem in političnem, pred-
stavlja Evropska unija. 

V nas je kljub težavam še vedno toliko 
upanja in vere v boljšo prihodnost, da bo to 
premagalo malodušje in strah. To samo po 
sebi ne rešuje vsakdanjih problemov, toda 
brez tega poguma in kljubovalnosti se s pro-
blemi sploh ne moremo uspešno soočiti in 
jih rešiti. 

Potrebna je modernizacija naše družbe in 
države, predvsem za našo večjo prilagodlji-
vost razvitemu svetu. Zato nujno potrebu-
jemo zelo zahtevne strukturne spremembe, 
zlasti na področju zdravstva, javne uprave, 
kmetijske politike, šolskega sistema ter učin-
kovite in premišljene privatizacije. In iz izku-
šenj vemo, da jih je mogoče doseči le, če smo 
pripravljeni biti kritični in tudi povezovalni 
ter strpni. Ti drobni občutki zadoščenja, da 
premagujemo sebičnost in delamo za sku-
pno, nas delajo srčne in celo srečne ljudi. V 
solidarnosti in pripadnosti se začne in konča 
zgodba o neki skupnosti, tudi naši, in v nas 
je, da skupaj rešujemo velikanske probleme, 
ki jih nismo uspeli rešiti v zadnjih 25 letih.

Vsi v svoji notranjosti, četudi se tega ne 
zavedamo, hrepenimo po pomladi. Tisti po-
mladi, ki bi nas, povezane, ponovno prepe-
ljala v kreiranje velikih in pogumnih dejanj. 
Za »drugo Švico« potrebujemo vztrajnost 
in pogum. Potrebujemo miselne presko-
ke in ambicioznost. Prav takšno, kot so jo 
zadnja leta predstavljali športniki, številni 
znanstveniki in majhna družinska podjetja. 
Živimo na čudovitem prostoru, ki smo si ga 
priborili v stoletjih tlake, pod tujimi gospo-
darji. Varnost in izvajanje suverenosti sta 
nujna predpogoja, da lahko naredimo nasle-
dnje korake k dvigu blaginje naših državlja-
nov. Leto, ki se končuje, je, žal, pokazalo, da 
smo močno zanemarili institucije, ki skrbijo 
za varnost države.

V letu, ki odhaja, smo izgubili tudi neko-
ga, ki nas je pred desetletji spomnil, da smo 
tudi alpski narod ter da spadamo med osem 
alpskih držav v Evropi. Človek, ki nam je 
vrnil del izgubljene identitete skozi glasbe-
no ustvarjanje, je bil Slavko Avsenik. Naj bo 
leto, ki odhaja, tudi spomin na velikega slo-

venskega rojaka, ki je našo kulturno identi-
teto postavil na piedestal evropskega in sve-
tovnega glasbenega ustvarjanja. Naj nam bo 
njegova osebna življenjska zgodba kot nav-
dih pri naših ciljih in premagovanju težav na 
različnih področjih. Zaupajmo vsak vase in 
eden v drugega, spoštujmo se, spodbujajmo 
se in se cenimo. Vsaka kriza je premagljiva 
in vsi cilji so dosegljivi, če okrepimo duh po-
vezanosti in odgovornosti. Bodimo odločni, 
a strpni. Uspeli bomo. 

Slovenci kot narod se velikokrat predamo 
malodušju in destruktivnosti, zato se včasih 
skorajda zazdi, da ta mlada država ne bo 
dočakala zrelih let. Pa vendar bi se morali 
ob vsaki taki slabi volji ozreti na omenje-
ne dosežke in pogledati okrog sebe. Nikoli 
niso njeni prebivalci uživali tako visokega 
ekonomskega standarda, nikoli niso toliko 
potovali, nikoli niso imeli toliko trgovin, 
razkošja vseh vrst, nikoli ni bilo športno, 
družabno, kulturno življenje na tako visoki 
ravni kot ravno v teh tako »črnih« časih.
Naša mlada, v božičnem času rojena Slo-
venija, je najlepše, kar imamo. Je kot naš 
otrok, ki nas povezuje, je naš skupen ponos.

Kot poslanec Državnega zbora, ki prihaja 
iz Slovenskih goric, si bom še naprej oseb-
no prizadeval, da bo zavest našega naroda 
in naše državljanske skupnosti spet prežel 
tisti občutek upanja in vere izpred 25 let, ko 
smo z velikanskim hrepenenjem pričakovali 
najprej odločitev in nato rojstvo samostoj-
ne Slovenije, Domovine z veliko začetnico. 
Takrat so se resnično prvič v svobodni vo-
lji uresničevali verzi Cankarja »narod si bo 
sodbo pisal sam«. Obudimo torej izvorne 
želje, ki nas zbližujejo, ter postavljajmo v 
ospredje prav ta čas, ki nas je združil v en-
kratnem zgodovinskem dejanju. Naj bo to 
naše jedro, okrog katerega se zbiramo zdaj, 
ko na obzorju že lahko slutimo novo zarjo, 
novo upanje, nov dan. Naj se nas naši za-
namci spominjajo, da smo leta 2016 obrnili 
nov list v svojem življenju in bivanju in naj 
ta list obrne skozi nas tudi država Slovenija.

Srečno, Slovenske gorice, in srečno, Slo-
venija.

Franc Breznik, poslanec DZ
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Vročina – dobro ali zlo?

Vročina je reakcija telesa na bolezensko dogajanje v telesu. Sama po sebi ni bolezen in 
nikoli ne nastane brez vzroka. Povišana telesna temperatura tipično spremlja vnetna 
obolenja in je naravni obrambni mehanizem telesa. Kadar se pojavi, nam lahko veli-

ko pomaga, zato je pomembno, da vemo, kaj se takrat v telesu dogaja. Strah pred vročino je 
prisoten pri večini ljudi in je pogosto neupravičen, zato sem se odločila, da tokratni članek 
posvetim tej tematiki.

Višja kot je vročina, hujša je okužba?
To prepričanje je pogosto, vendar zmotno. Hujše bolezni so lahko seveda povezane z višjo 

temperaturo, le-ta pa sama po sebi ni znak, da gre nekaj hudo narobe. Težja okužba se kaže z 
veliko različnimi znaki, nikoli samo z vročino. 

Ali je lahko visoka vročina nevarna?
Stanje organizma je veliko pomembnejše kot visoka temperatura. Kdor je prekomerno ši-

bak, negibno leži v postelji, komaj še govori ali pa se trese in govori nepovezane stavke, zago-
tovo potrebuje pomoč zdravnika. Kdor pa je slaboten od vročine, utrujen, nerazpoložen, ven-
dar je še pri močeh, naj počiva v postelji in naj ne skrbi zaradi povišane telesne temperature, 
tudi če je ta višja kot ponavadi. 

Centri v možganih skrbijo, da temperatura ne doseže za telo nevarnih vrednosti. Do po-
škodbe tkiv in organov v telesu pri povišani temperaturi ne pride. 

Moramo povišano temperaturo vedno nižati z zdravili?
Ne. Zdravila za zbijanje vročine (antipiretiki) so 

pogosto prehitro in prepo- gosto uporabljana. K temu 
prispeva dejstvo, da jih lahko dobimo v prosti prodaji. Ra-
zlog za zbijanje temperature je prepričanje, da je vročina 
škodljiva in za telo le nepo- trebno zlo. Vendar študije 
kažejo, da zbijanje vročine podaljša trajanje, pri večini 
obolelih pa tudi poslabša potek same bolezni. 

Omenili smo, da vročina spremlja vnetna obolenja. 
Telo se proti vnetju bori s po- močjo imunskega sistema, ki 
je naša glavna obrambna li- nija v borbi proti mikrobom. 
Povišana temperatura vpliva na tvorbo celic, protiteles in 
drugih komponent imunske- ga sistema. Število pomemb-
nih obrambnih delcev imunskega sistema je ob višji temperaturi večje. Tako lahko razumemo, 
da zbijanje temperature oslabi delovanje imunskega sistema. 

Mikrobi, ki se razmnožujejo na mestih vnetja v telesu, so največkrat prilagojeni na dolo-
čeno temperaturno območje. To pomeni, da se najhitreje razmnožujejo ob točno določenih 
temperaturah, tj. ob normalni ali blago zvišani telesni temperaturi. Višja kot je temperatura, 
počasneje se mikrobi razmnožujejo. Morda se na prvi pogled zdi, da par stopinj Celzija ni po-
membnih. A raziskave so pokazale, da se ob dvigu telesne temperature za tri stopinje Celzija 
škodljive bakterije v telesu razmnožujejo približno trikrat počasneje. 

Otroci višjo temperaturo prenašajo bolje.
Pri otrocih je veliko bolj pomembno, da povišane temperature ne zbijamo prehitro. Imun-

ski sistem se v stiku z različnimi mikrobi z leti »uri in pridobiva izkušnje«. S tem, ko ga oslabi-
mo in mu delo olajšamo s prehitro uporabo antibiotikov, smo v bistvu zavrli njegov normalen 
razvoj. To lahko kasneje privede do kroničnih bolezni, saj je imunski sistem zavrt in ni spo-
soben obrambe pred neznanimi povzročitelji okužb. Otroci povišane temperature prenašajo 
mnogo bolje kot odrasli.

Za konec
Sedaj lahko lažje razumemo, kako zbijanje temperature vpliva na podaljšanje bolezni ter 

hujši potek okužbe. Temperatura mora biti visoka, vse dokler jo telo lahko prenaša. Imejmo v 
mislih, da mora oseba z vročino počivati v postelji in se čim manj časa gibati naokrog. V času 
povišane temperature je potrebno počivati v notranjem prostoru, ki naj bo redno prezračen 
(vsaj enkrat na dve uri). 

Preden se lotimo merjenja temperature, moramo podrobno pregledati ostale znake in si 
ustvariti dober vtis o splošni prizadetosti telesa. Temperaturo v poteku bolezni zmeraj me-
rimo na istem mestu in z istim merilnikom. Vrednosti beležimo in jih vzamemo s seboj na 
pregled, če se odločimo, da je potrebno obiskati zdravnika.

Tina Purgaj, študentka medicine

ZNANJE ZA RAZVOJ / ZDRAVJE

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Predavanje Zdravila in neželeni učinki

V sodelovanju z Lekarno Lenart vas vabimo na predavanje, ki bo v ponedeljek, 18. 1. 2016, 
ob 17. uri v prostorih Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart.
Pogovarjali se bomo o temah:
 - zdravila in njihovi neželeni učinki, kdaj in kje se pojavljajo,
 - dejavniki, ki vplivajo na ta pojav, kako ukrepamo v teh primeri,
 - aktualno tema: gripa in prehlad, samozdravljenje in uporaba zdravil.

Univerza za tretje 
življenjsko obdobje

Utrinki študijskega 
krožka Vrt in zelišča, ki 
je bil ponovno zelo obi-
skan. Vabimo vas, da se 
nam pridružite.

Informacije: Izobraže-
valni center, Nikova 9, 
Lenart, telefon 02 720 
78 88.

Izobraževalni center, 
Alenka Špes

Diši po praznikih!

December je mesec, ki je okrašen z is-
krenimi nasmehi, darili, omamnim 
vonjem cimeta, piškoti, dobrimi 

možmi, praznovanji, prijaznimi, morda tudi 
zaljubljenimi pogledi, objemi, lepimi voščili 
ter številnimi željami, po katerih hrepenimo 
in upamo, da se bodo uresničile v novem 
letu. Ob koncu leta se nam pogosto poraja 
vprašanje »Le kdaj je minilo to leto?« ter se 
v mislih sprehodimo po lepih, morda tudi 
manj lepih spominih, dogodkih in ljudeh, 
ki smo jih spoznali. Upamo, da smo tudi mi 

s svojimi dogodki zasedli kakšen kotiček v 
vašem spominu. 

V poznem jesenskem času običajno razpi-
šemo pomoč za mlade mamice in očete. To 
smo storili tudi letos v upanju, da bomo z 
našim darilom še dodatno obogatili in olep-
šali mlade družinice. 

Za vse bolj ustvarjalne duše pa smo 28. 
11. organizirali adventno delavnico, na ka-
teri smo pod strokovnim vodstvom gospe 
Alenke Leber izdelovali venčke in druge bo-
žično-novoletne okraske. Bo že držalo, da je 
december res najbolj čaroben mesec v letu. 
Kako pa se zrcali ta čarobnost na Dunaju, 
pa smo si ogledali 5. 12. Vsako leto namreč 
v predbožičnem času obiščemo eno izmed 
bližnjih tujih mest, kjer občudujemo blišč 
pisanih lučk in čudovitih okraskov.

Za mesec december so značilna številna 
zaključna srečanja. Tudi mi smo se poveselili 
ob uspešno zaključenem letu, in sicer 11. 12. 
pri kmetiji Kaučič v Benediktu. Naša tradi-
cija je, da vsako leto združimo zaključek in 
občni zbor. S tem občnim zborom so se od 
nas poslovile tri zelo pridne in vestne članice 

upravnega odbora, pridružili pa so se nam 
novi trije – Amadeja Kokol, Jani Bračič in 
Jure Rajh. 

Z nastopom Neishe, ki ga organiziramo 
18. 12. na trgu v Lenartu, vam bomo tudi mi 
poskušali pričarati čisto pravo, praznično 
vzdušje. Punca, kateri energije ne zmanjka, 
nam bo polepšala še en predpraznični večer. 
Nato bomo zabavo nadaljevali s skupino 
Mama rekla v Čvekarni Askari. Verjamemo, 
da se boste imeli v njeni, naši in vaši družbi 
lepo. J

Spremljajte nas na naši spletni ali facebo-
ok strani, saj za naslednje leto pripravljamo 
veliko zanimivih dogodkov! Vsem našim 
članom pa še vedno ponujamo veliko drugih 
popustov, in sicer članski popust v vrednosti 
25 % na vso dodatno opremo v Simobil Halo 
centru Lenart, kopanje po ceni 4 € v Termah 
Radenci, 6 € v Termah 3000, kopanje po ceni 
8 € v Termah Ptuj in brezplačno članstvo v 
Knjižnici Lenart. Ponujamo cenejše meseč-
ne karte za obisk plesnih tečajev, �tnesa in 
vodene vadbe, ki jih organizira Plesna di-
menzija v Lenartu. Vsem našim članom po-
nujamo cenejše mesečne individualne vaje 
za učenje igranja na različne instrumente in 
učenje solo petja v Muziklubu in 15 % po-
pust na vse storitve v Wellness centru Savi-
va. Vse dodatne informacije lahko najdete 
na naši Facebook strani (Študentski klub 
Slovenskih goric-ŠKSG), na naši spletni 
strani: www.sksg.org ali nas obiščete v času 
uradnih urah, ki potekajo v naših prostorih 
na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.

Tina Rajh in ekipa ŠKSG

Strokovno izobraževanje kmetovalcev 
Strokovna predavanja za kmetovalce v januarju in februarju 2016:

DATUM URA TEMA IZOBRAŽEVANJA PREDAVATELJ KRAJ IZOBRAŽEVANJA
14. 1. 2016 10.00 Ekološko kmetovanje Martina Gomzi, 

KGZ Maribor
Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, 
Lenart

20. 1. 2016 9.00 Predhodno usposabljanje za 
KOPOP (6 urno) – potrebna 
prijava

Svetovalci KGZ Ptuj Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, 
Lenart

21. 1. 2016 9.00 Sadjarstvo – novosti v tržni 
pridelavi jabolk, zimska rez 
jablan v gostih nasadih

Zlatka Gutman Kobal, 
Andrej Soršak , 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, 
Lenart

22. 1. 2016 10.00 Pridelava stročnic Miša Pušenjak, 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, 
Lenart

26. 1. 2016 10.00 Poljedelstvo – kolobar, 
pomemben temelj pri 
pridelavi poljščin; klimatske 
spremembe - razlog za pojav 
novih škodljivcev na njivah

Draga Zadravec, 
Marjeta Miklavc, 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, 
Lenart

18. 2. 2016 10.00 Mešani posevki vrtnin na 
kmečkem vrtu

Miša Pušenjak, 
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, 
Lenart

Predavanja ne štejejo za kmetijsko okoljska in podnebna plačila (KOPOP) in za kmetovalce 
niso obvezna. 

KGZS Zavod Ptuj
Kmetijska svetovalna služba Lenart
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V ŽIPO Lenart razmišljajo o novi 
tehnologiji za obdelavo kmetijske zemlje

ŽIPO Lenart, d. o. o., je že nekaj let zelo 
perspektivno kmetijsko gospodarstvo 
za pridelavo hrane v SV Sloveniji. V 

zadnjih letih smo priča skrbnemu gospodar-
jenju in tudi novim investicijam. Podjetje je 
namreč nenehno investiralo v nabavo sodob-
nih kmetijskih strojev za obdelavo zemlje, 
setev in zaščito. Zgradili so tudi sončne elek-
trarne za pridobivanje električne energije. 
Največjo investicijo pa so izvedli v lanskem 
letu z izgradnjo sodobnega sušilno skladišč-
nega kompleksa za sušenje in skladiščenje žit 
ter koruze. Kot zatrdi direktor podjetja Janez 
Krajnc, tako velikega in zahtevnega obrata ne 
bi uspeli postaviti v rekordno kratkem času, 
če se ne bi maksimalno potrudili vsi, ki so 
pri gradnji sodelovali. Še posebej pa Janez 
Krajnc izpostavi hitro, kvalitetno in stro-
kovno delo zaposlenih na Oddelku za oko-
lje, prostor in kmetijstvo na Upravni enoti 
Lenart, ki so jim v zelo kratkem času izdali 
gradbeno dovoljenje. Po končani gradnji 
pa še uporabno dovoljenje, tako da so lahko 
prvo sušenje izpeljali že v lanskem letu.

Po uspešno izpeljani investiciji v sušilnico 
in skladišča pa je podjetje v letošnjem letu naj-
večjo pozornost posvečalo proučevanju mo-
žnosti drugačnega načina obdelave kmetijske 
zemlje. Kot pove tehnični direktor mag. Mi-
lan Repič, njihove obdelovane površine ležijo 
v pesniški dolini, v kateri 
prevladuje glina in �ni melj. 
To predstavlja izredno �ne 
delce tal, med katerimi je 
zelo malo zračnega prosto-
ra. Taka tla so težka oz. zelo 
težka za obdelavo. Ker pa se 
na trgu s kmetijskimi pri-
delki srečujejo vsi, tako tisti, 
ki imajo za obdelavo tal niž-
je stroške, kot tisti, ki imajo 
višje stroške, se bo potrebno 
odločiti kako naprej. Tudi v 
drugih državah EU se v zadnjem času temu 
vprašanju posveča velika pozornost. Govori-
mo o ohranitveni oz. konzervirajoči obdelavi 
zemlje, kjer se izpušča obdelava s plugom. Tak 
način naj bi zagotovil manjšo porabo fosilnih 
goriv, manjši ogljični odtis in večjo varova-

nje okolja. Tem ciljem želi slediti tudi podje-
tje ŽIPO Lenart. Ker pa je na trgu že precej 
dobaviteljev, ki ponujajo podobne stroje za 
ohranitveno obdelavo zemlje, se je pred na-
bavo potrebno prepričati, kaj je tisto najboljše 
in ustrezno za točno določen tip tal. Orodje 
namreč mora zagotoviti osnovni namen obde-
lave, to pa je rahljanje in drobljenje zemlje. V 
ta namen so v letošnjem letu preizkušali stroj 
za ohranitveno obdelavo, ki je skonstruiran iz 
dveh vrst diskov, dveh vrst rahljalnih nogač, 
valja iz pnevmatik ter drobilnega valja. Izka-
zalo se je, da je s strojem možno obdelovati 
zemljo do globine oranja, vendar je za boljšo 
pripravo zemlje za setev priporočljiva nekoli-
ko manjša globina in suho zemljišče. Omenje-
na kriterija sta pogoj, da vlečni traktor razvije 
dovolj veliko hitrost 10 do 12 km/h, s katero 
se doseže učinek mešanja in drobljenja zemlje, 
ki pa je nujen za izvedbo kvalitetne setve. Z 
nakupom takega ali podobnega stroja želijo 
v podjetju znižati stroške obdelave zemlje, 
to pomeni potrošiti manj goriva po hektarju, 
zemljišče obdelati z manj prehodi in dvigniti 
produktivnost dela po hektarju. K temu jih sili 
tudi zavedanje, da je potrebno varovati naše 
okolje z manj toplogrednimi izpusti in da je 
potrebno ohranjati kmetijsko zemljo še našim 
potomcem. 

Ne nazadnje pa spremembe ozračja zah-

tevajo prilagoditve v smeri, ko bodo morali 
kmetovalci v optimalnem času za obdelavo 
zemlje, ki se iz leta v leto krajša, narediti čim 
več, če bodo hoteli pridelati dovolj hrane za 
nas - Slovence.

E. P., M. R.

slovanje. Obračune in račune, ki jih stranke 
plačajo z nakazilom na TRR, lahko sicer vo-
dite posebej.
Kako prijaviti davčno blagajno?

Najprej boste morali na Fursu pridobi-
ti namensko digitalno potrdilo, ki ga boste 
uporabljali le za izmenjavo podatkov o ra-
čunih in o poslovnih prostorih. Finančna 
uprava bo to potrdilo izdala brezplačno. 
Morali boste posredovati podatke o poslov-
nih prostorih za vsak poslovni prostor pred 
začetkom izdaje računov pri gotovinskem 
poslovanju.

To je odvisno od tega, koliko poslujete z 
gotovino. Najosnovnejša oblika bo brezplač-
ni spletni dostop na portalu eDavki. Zakup 
opreme, primerne za tržnice in potujoče tr-
govine, bo stal nekaj deset evrov na mesec 
za vsako blagajno. Seveda boste morali imeti 
povezavo s spletom.

Najdražji sistemi, predvsem za velike upo-
rabnike, bodo seveda stali precej več. Neka-
teri stroške že računajo v več tisoč evrih.

Treba je opozoriti, da pri nakupu ali zaku-
pu opreme ne gre hiteti, če ni treba. Povpra-
ševanje bo na začetku veliko, potem pa se bo 
ustalilo. Ponudnikov bo verjetno postopno 
čedalje več. Če vam ni treba imeti blagajne 
že prvi delovni dan leta, se vam verjetno 
splača počakati. Poleg cene se zna zgoditi, 
da bo tudi ponudba naprav bolj vam pisana 
na kožo.
Katero programsko in tehnično opremo kupiti?

Predvidenih je več oblik delovanja davč-
nih blagajn, odvisno od vaše aktivnosti iz-
dajanja računov. Vse bodo morale seveda 
izpolnjevati ustrezne zahteve. Spremembo 
boste najbolj opazili tisti, ki ste do zdaj iz-
dajali ročno izpisane račune. Temu se boste 
morali postopno odpovedati. Tisti, ki že zdaj 
veliko delate z gotovino, boste spremembo 
še najmanj opazili.
Ko izdate le nekaj računov na mesec

Začnimo z najbolj osnovnimi. Če vam 
stranke z gotovino plačajo le nekaj računov 
na dan ali celo na mesec, potem bo Furs 
omogočil najosnovnejši spletni dostop do 
davčne blagajne. V tem primeru boste za 
izpis računa lahko uporabili aplikacijo na 
Fursovi spletni strani.

Aplikacija bo nekakšna elektronska raz-
ličica knjige vezanih računov. Torej za vsak 
izdani račun, kjer zdaj uporabljate knjigo ve-
zanih računov, boste po novem letu (imate 
sicer dve leti časa za prilagoditev) obiskali 
portal eDavki, v pripravljeni aplikaciji izpi-
sali račun ter ga seveda natisnili in izročili 
stranki.

Finančna uprava za to uporabo predvide-
va omejitve, tako da se bo ta aplikacija lahko 
uporabljala le v omejenem obsegu, do nekaj 
računov na dan.
Občasni uporabniki gotovinskih plačil

Tisti, ki ne izdajate veliko računov z go-
tovinskim plačilom in za izdajo uporabljate 
računovodski program, boste morali ta pro-
gram nadgraditi s povezavo do �-
nančne uprave. Večina ponudni-
kov računovodskih programov se 
na to že pripravlja, a skoraj gotovo 
bo to nekaj tudi stalo. Če imate 
takšen program, za vas po novem 
letu ne bo večjih sprememb.
Potujoče trgovine, tržnice

Večina potujočih trgovin ima 
zdaj registrske blagajne ali knjigo 
vezanih računov. Na tem podro-
čju bodo verjetno spremembe na-
jopaznejše. Tudi terensko akvizi-
terstvo, mobilne trgovine in drugi 
prodajalci na terenu, vključno 
s tržnicami in stojnicami, bodo z uvedbo 
davčnih blagajn morali imeti dostop do po-
datkovnega prenosa podatkov.

Registrske blagajne, ki so zdaj pogosto v 
uporabi, bodo potrebovale temeljito nadgra-
dnjo, verjetno pa bo cenejši nakup ali zakup 
nove opreme. Mobilni operaterji že delajo 
posel iz teh sprememb. Gotovo bo do konca 
leta še več ponudnikov.

Terminal vse v enem
Ena od možnosti, ki je v uporabi pri na-

ših južnih sosedih, je napravica z vstavlje-
no kartico SIM. Ta napravica bo zamenjala 
zdajšnjo registrsko blagajno. V njej bodo 
evidentirani izdelki, ki jih imate na zalogi. 
Napravica je dejansko registrska blagajna z 
GSM-povezavo. Račun sestavite iz nabora 
izdelkov, vpisanih v sistemu. Pred izdajo se 
bo napravica povezala s �nančno upravo, 
omogoča pa tudi tiskanje računa. Podob-
no napravo že uporabljajo v restavracijah; 
račun vam izpiše napravica, ki jo natakarji 
prinesejo k mizi.
Tablični računalnik ali pametni telefon

Primerna tudi za območja, pokrita s sis-
temom Wi-Fi, je aplikacija, prenesena na 
tablični računalnik ali pametni telefon. V 
tem primeru boste račun sestavili v tej apli-
kaciji. Za zdaj je največ ponudbe pri GSM-
-operaterjih, a še zdaleč niso in ne bodo 
edini. Registrsko blagajno bo v tem primeru 
nadomestila aplikacija. Račun lahko sestavi-
te podobno kot z navadno blagajno, razlika 
nastane potem, ko končate. Takrat se bo na-
mreč aplikacija povezala s sistemom �nanč-
ne uprave. Seveda boste morali pametni 
telefon ali tablični računalnik z nameščeno 
aplikacijo povezati še s tiskalnikom.
Kaj, če ne bo signala?

V tem primeru se bo račun izdal brez 
EOR, kar bo razvidno tudi z računa. Ko bo 
signal vzpostavljen, bo morala programska 
oprema omogočati prenos podatkov in ra-
čuni, izdani v času nedosegljivosti, bodo 
dobili potrditev Fursa. Račune brez EOR 
bo sicer moral prodajalec posredovati Fursu 
najpozneje v dveh delovnih dnevih.
Bo torej mogoče, da terenski prodajalci račune 
v potrditev pošljejo po vrnitvi v pisarno?

Ne. Furs bo zahteval, da ima vsa program-
ska in tehnična oprema podatkovno poveza-
vo s �nančno upravo. Če torej izdate račun 
v tihi dolini brez signala, ga boste seveda 
izdali brez EOR. Toda v tem primeru se bo 
morala vaša blagajna povezati s Fursom ta-
koj, ko pridete v območje signala.
Kaj, če crkne računalnik, zmanjka elektrike ...?

Za te primere bo priročno imeti v preda-
lu knjigo vezanih računov. Račune, izdane 
ob morebitnih težavah, boste morali Fursu 
poslati v dveh dnevih. Lahko se seveda s 
stranko dogovorite, da vam kupnino naka-
že, v tem primeru Fursa ni treba obveščati o 
izdanem računu.
Kaj, če imate dejavnost na območju brez si-
gnala?

V tem primeru vam bo morala pristojna 
agencija izdati potrdilo, ki bo veljalo dve leti. 
Za izdajo računov boste uporabljali knjigo 
vezanih računov. Podatke o izdanih računih 
boste morali najpozneje v desetih dneh po-
sredovati Fursu.
Bo račun treba izpisati?

Če imate davčno blagajno denimo na 

tabličnem računalniku, lahko izdate elek-
tronski račun, ki ga pošljete na elektronski 
naslov ali elektronsko napravo kupca. Toda, 
pozor. Kupec mora imeti pri sebi račun, ko 
stopi iz vaše poslovalnice, tako da ga lahko 
preveri inšpektor. Kupec mora tako imeti s 
sabo ustrezno napravo, na kateri lahko po 
potrebi pokaže elektronski račun.

KGZS Zavod Ptuj,
Helenca Kapun, univ. dipl. inž. zoot.

GOSPODARSTVO

Davčne blagajne
Kaj je davčna blagajna?

Davčna blagajna je sistem obveščanja Fur-
sa o skoraj vsakem izdanem računu, plača-
nem z gotovino. Davčna blagajna pomeni, 
da boste morali še pred vročitvijo stranki o 
vsakem izdanem računu, plačanem z goto-
vino, obvestiti Furs. Ta bo tudi potrdil vsak 
tako izdan račun.
Kaj šteje za gotovino?

Za gotovinsko plačilo šteje vse, kar ni 
nakazilo na transakcijski račun prodajalca, 
torej tudi plačilo s kreditno ali debetno kar-
tico.
Kdo bo moral imeti davčne blagajne?

Davčne blagajne bodo morali imeti vsi, 
ki poslujejo z gotovino in za svoje storitve 
izdajajo račune. Če ste med tistimi izje-
mami - denimo kmetje - ki jim za prodajo 
kmetijskih izdelkov iz osnovne dejavnosti 
ni treba izdajati računov, tudi prihodnje leto 
ne boste potrebovali davčnih blagajn. Če pa 
boste poleg osnovne kmetijske dejavnosti 
opravljali še dopolnilno dejavnost na kme-
tiji, za katero zdaj morate izdajati račune, 
boste seveda za te račune morali imeti pri-
pravljeno davčno blagajno, če so seveda ti 
računi plačani z gotovino. Prav tako to velja 
za kmetije, ki so v sistemu DDV-ja, saj mo-
rajo izdajati račune.
Ali bom moral imeti davčno blagajno 2. janu-
arja 2016, ko začnejo veljati?

Ne. Prehodno obdobje bo trajalo do leta 
2018. Torej, če zdaj poslujete s knjigo ve-
zanih računov, morate do leta 2018 zagnati 
tekočo povezavo s Fursom. Torej decembra 

ne bo panike z nakupom najprimernejše 
opreme. Priklopi bodo potekali postopno. 
Tisti, ki pa uporabljate registrske blagajne, 
jih boste morali do novega leta posodobiti 
ali zamenjati.
Kako izdati račun z davčno blagajno?

Postopek je za prodajalca in kupca popol-
noma enak kot zdaj. Se pravi, sestavite račun 
z vsemi speci�kacijami kot do zdaj. V teh-
ničnem pogledu nastane sprememba v tre-
nutku, ko račun potrdite. Takrat se povežete 
s sistemom �nančne uprave. Sistem bo temu 
računu dodelil številko, ta se bo izpisala na 
računu.
Bo postopek daljši?

Furs sicer meni, da kupci ne bodo opazili 
razlike. Vendar pa razvijalci opreme pravijo, 
da bo zamik dveh ali treh sekund, preden se 
bo račun natisnil. Takšne so tudi izkušnje iz 
Hrvaške, kjer davčne blagajne že uporablja-
jo.
Kakšen bo račun, izdan z davčno blagajno?

Računi bodo nekoliko daljši kot zdaj. Po-
leg vseh dozdajšnjih sestavin jim bo doda-
na enkratna identi�kacijska oznaka računa 
(EOR), ki se bo programsko ustvarila v in-
formacijskem sistemu Fursa. Ta predvideva 
tudi izpis QR-kode, s katero bo kupec lahko 
preveril pristnost računa.
Ali moram davčno blagajno uporabljati tudi 
za nakazila?

Ne. Davčne blagajne boste morali upo-
rabljati le takrat, ko bodo računi plačani z 
gotovino. Lahko pa jo seveda uporabite tudi 
za negotovinska plačila, če to olajša vaše po-
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Standard zbiranja komunalnih odpadkov in 
dnevi odvozov v letu 2016

Zbiranje komunalnih odpadkov se izvaja na podlagi t.i. standarda 
zbiranja komunalnih odpadkov, ki zajema podatke o vrstah odpad-
kov, ki se zbirajo ločeno, lokacijah njihovega prevzemanja, številu 
letnih odvozih in časovnem razdobju med enim in drugim odvo-
zom (frekvence odvozov).

Na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah izvajamo zbiranje komunalnih odpadkov na pod-
lagi standarda, ki je bil dogovorjen v letu 2011. Ker so rezultati o zbranih posameznih vrstah 
komunalnih odpadkov precej boljši od republiškega povprečja, bomo z enakim standardom 
nadaljevali tudi v letu 2016.

Standard zbiranja komunalnih odpadkov v letu 2016:

Vrsta odpadkov Mesto prevzemanja Št. odvozov 
na leto

Frekvence  
odvozov

Mešani komunalni odpadki Prevzemno mesto, zbirni center 13 Na štiri tedne
Mešana embalaža Prevzemno mesto, zbirni center 13 Na štiri tedne
Papir Prevzemno mesto, zbirni center 13 Na štiri tedne
Biološki odpadki Prevzemno mesto, zbirni center 37 Opomba 1
Steklo Ekološki otok, zbirni center 13 Na štiri tedne
Kosovni odpadki Prevzemno mesto, zbirni center 1
Nevarni odpadki Premična zbiralnica, zbirni center 1
Ločene frakcije, odpadna embala-
ža, nevarni odpadki iz gospodinj-
stev, mešani gradbeni odpadki, 
izrabljene gume …

Zbirni center Opomba 2

Opomba 1 :
januar, februar, december - na tri tedne
marec, april, november - na dva tedna
maj, junij, julij, avgust, september, oktober - tedensko

Opomba 2 : 
Zbirni center se nahaja na naslovu Sp. Porčič 4a, pri Lenartu, odpiralni čas za prevzemanje odpad-
kov je od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro ter vsako delovno soboto med 7. in 12. uro.

Dnevi odvozov posameznih vrst komunalnih odpadkov, ki se prevzemajo na prevzemnih 
mestih, pri njihovih povzročiteljih:

Občina Mešani komunalni  
odpadki

Mešana 
embalaža Papir Biološki odpadki

Benedikt četrtek četrtek četrtek torek – op. 1
Cerkvenjak četrtek – op. 3 četrtek četrtek torek – op. 1
Lenart petek petek petek ponedeljek – op. 2
Sveta Ana petek petek – op. 4 petek torek – op. 1
Sveta Trojica v Slov. goricah četrtek četrtek četrtek torek – op. 1
Sveti Jurij v Slov. goricah četrtek četrtek četrtek torek – op. 1

Opomba 1 : 
Odvoz bioloških odpadkov - vsi odvozi so ob torkih, razen dne 29. oktobra, ko je odvoz v soboto 
(velja za občine Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah) in še posebej za občino Lenart.

Opomba 2 : 
Odvoz bioloških odpadkov v občini Lenart - vsi odvozi so ob ponedeljkih, razen
v soboto, 6. februarja, v soboto, 30. aprila, v soboto, 13. avgusta, in v soboto, 29. oktobra

Opomba 3 : 
Občina Cerkvenjak – odvoz mešanih komunalnih odpadkov - vsi odvozi so ob četrtkih, razen v 
torek, 5. januarja

Opomba 4 : 
Občina Sveta Ana – odvoz mešane embalaže - vsi odvozi so ob petkih, razen v ponedeljek, 4. 
januarja

Zadnji odvozi komunalnih odpadkov v decembru 2015 in prvi odvozi v 
januarju 2016

Ker so pri zbiranju nekaterih vrst komunalnih odpadkov v časovnem obdobju med zadnjim 
odvozom v decembru 2015 in prvim odvozom v januarju 2016 daljša obdobja oz. večje fre-
kvence, kot so določene s standardom zbiranja komunalnih odpadkov, obveščamo vse upo-
rabnike naših storitev, da lahko v primeru, da so njihove količine posameznih vrst komunal-
nih odpadkov v tem obdobju večje, kot je volumen njihovega zabojnika ali vrečke za zbiranje 
teh vrst odpadkov, te večje količine odpadkov odložijo pri prvem pobiranju v januarju 2016, 
pri čemer morajo upoštevati naslednja navodila:

 - zbiranje mešanih komunalnih odpadkov - odpadki so lahko tudi v drugih vrečkah, kot pa 
so tipizirane vrečke za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Vrečke lahko odložite na 
dan odvoza ob zabojnik ali tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke,

 - zbiranje mešane embalaže - odpadki so lahko tudi v drugih vrečkah, kot pa so tipizirane 
vrečke za zbiranje mešane embalaže. Vrečke morajo biti prozorne, na dan odvoza mešane 
embalaže pa jih lahko odložite ob ostalih tipiziranih vrečkah za mešano embalažo. Zbi-
ranje mešane embalaže v dodatnih vrečkah velja samo za gospodinjstva, ki so vključena 
v zbiranje teh odpadkov,

 - zbiranje papirja - odpadki so lahko v vrečkah, ki morajo biti prozorne, ali kartonskih 
škatlah. Vrečke in škatle lahko na dan odvoza papirja odložite ob zabojnik za zbiranje 
papirja. Zbiranje papirja v dodatnih vrečkah ali škatlah velja samo za gospodinjstva, ki so 
vključena v zbiranje teh odpadkov,

 - zbiranje bioloških odpadkov - odpadki so lahko v vrečkah. Vrečke na dan odvoza biolo-
ških odpadkov odložite ob zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov. Zbiranje bioloških 
odpadkov v vrečkah velja samo za gospodinjstva, ki so vključena v zbiranje teh odpadkov.

Zbiranje odpadkov na podlagi navedenih pogojev velja samo za prve odvoze posameznih 
vrst komunalnih odpadkov v januarju 2016.
Za več informacij lahko pokličete na 02/620 23 00 in 02/620 23 01 ali pišete na pisarna@
saubermacher.si.

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Nagrajeni za trud
Zadnji meseci letošnjega leta so bili za Mariborski vodovod prav po-

sebni, saj je bil naš trud okronan z uvrstitvijo v �nale med srednje veliki-
mi podjetji za nagrado HORUS, ki je vodilna slovenska nagrada s podro-
čja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti, ter s prejemom 
posebnega priznanja za inovativnost medija letnega poročila 2014.

Naše podjetje je že samo po sebi družbeno odgovorno. Naše aktivnosti 
so usmerjene v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, poslovnih par-
tnerjev in širše družbe. Motivacija zaposlenih, pripadnost podjetju ter 
tudi večja produktivnost in zmanjševanje stresa pri zaposlenih so posle-
dica družini prijazne politike, ki ji prav tako dajemo velik pomen.

Za vso svojo prizadevnost smo bili z nagrado HORUS sicer nagrajeni že v letih 2011, 2012 
in 2013. 

Že tretje leto zapored pa smo se prijavili tudi na tekmovanje za najboljše letno poročilo, za 
katere nagrade podeljujejo pri časniku Finance. Lani smo v kategoriji malih in srednje velikih 
podjetij prejeli nagrado za najboljše letno poročilo 2013. Letos pa smo bili nagrajeni s poseb-
nim priznanjem za inovativnost medija letnega poročila, saj smo letno poročilo posredovali 
na USB ključku v obliki vodovodne pipe. V poročilu smo izpostavili analizo poslovanja, de-
javnost s področja trajnostnega razvoja in računovodsko poročilo.

Letošnje leto je bilo za naše podjetje uspešno, v upanju, da bo tudi prihodnje, želimo vsem 
našim odjemalcem in bralcem glasila Ovtarjeve novice vse dobro. Na zdravje s kozarcem 
pitne vode!

Zaščitite vodovodne inštalacije pred mrazom
V objektih, kjer ni možnosti stalnega zagotavljanja temperature nad lediščem, je pred zimo 

najbolje izprazniti vodovodne cevi, zapreti ventile in izolirati vodomerne jaške, najbolje kar z 
zemljo, saj je ta zelo dober izolator. Okna in vrata v prostoru, kjer se nahaja vodomerno me-
sto, naj bodo dobro zaprta, prav tako tega prostora pozimi ni priporočljivo dlje časa zračiti, 
saj se mrzel zrak hitro širi.

Letošnje leto je bilo za naše 
podjetje uspešno, v upanju, 
da bo tudi prihodnje, želimo 
vsem našim odjemalcem in 
bralcem glasila Ovtarjeve 
novice vse dobro. Na zdravje 
s kozarcem pitne vode!

Na pragu novega leta naj vam ‚čas vladar‘  
nakloni spoznati prave ljudi, 

storiti prave reči, ubrati prave poti ter  
v sebi in drugih najti le dobre sledi.

 

Srečno 2016

Slovenija
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO / Z NARAVO

Učimo se od narave

Težko in zbito zemljo je možno obdelovati 
tudi brez lopatanja 

Ljudje so že v preteklosti želeli vedeti, 
kakšne so njihove prsti, zato so meto-
de za analizo prsti poznane že dolgo. 

Predvsem je bilo pomembno vedeti, ali so 
prsti trde in zbite ali pa so peščene in zračne. 
To namreč pomembno vpliva na možnost 
obdelovanja prsti.

Analiza prsti: Cilj analize je ugotoviti pri-
mernost za pridelovanje določene poljščine 
oz. kulturne rastline. Če smo v stanju sami 
določati oz. prepoznavati teksturo, struktu-
ro in kemijske lastnosti, kot so kislost zemlje 

in vsebnost karbonatov, smo bliže cilju, da 
zemljo obogatimo na kar najbolj naraven 
način. Analize prsti so dragi postopki, zato 
je samo-prepoznavanje lastnosti prsti še 

tako bolj priporočljivo. Z analizami zemlje 
zvemo, kaj manjka prsti in kako lahko v njej 
zadržimo vlago. Vzpostavitev ravnotežja v 
naravi je ugodno tudi za rastline. Naravo je 
težko spreminjati, vsak nepremišljen poseg 
se na dolgi rok maščuje. Lahko se prilagaja-
mo s ciklusi, ki v naravi ne rušijo ravnotežja 
in so del ekosistemskega delovanja. 

Predvsem za skromne prsti, ki so pod-
vržene suši, je nujno opraviti analize prsti, 
saj se moramo pogosto odločiti za drugačni 
način kmetovanja oz. vrtnarjenja. Namreč 

samo z zalivanjem ne 
rešimo problema, saj 
na območjih s peščeno 
matično podlago voda 
odteče. Zato s pristopi 
permakulture zemljo 
dvignemo – vertikalno 
vrtnarjenje – in tako 
omogočimo z uporabo 
volne in lesa nastajanje 
prsti ter zadrževanje 
vode. 

Obdelovanje težke 
zemlje brez lopatanja: 
Na zbitost prsti vpliva 
delež gline in melja 
(ostanka preperevanja 
kamnin) v prsti, zato je 
ta lastnost rezultat na-
stanka prsti. Pravimo ji 
tekstura (delež peska, 
melja in gline) v prsti 
in pomembno vpliva 
na to, koliko bo prst 
lahko sprejela vode in 
zraka. Prst, katere te-
kstura je peščena, ima 
majhno sposobnost 
zadrževanja vode, zato 
je topla in zračna. Več 
kot je v prsti glinenih 
delcev, večja je sposob-
nost zadrževanje vode, 

s tem pa se pojavi tudi manjša zračnost prsti. 
Pomembno vlogo v prsti ima organska snov, 
to so ostanki rastlin, ki s preperevanjem 
ustvarijo humus. Le-ta zadržuje vlago v pr-

Sestava prsti

Gomilaste grede so rešitev za težke in zbite prsti 

sti, varuje prst pred izsuševanjem.
Peščene prsti so lažje za obdelovanje, ven-

dar se hranljive snovi iz nje hitro izpirajo, 
glinene prsti pa so za obdelovanje težje, v 
njih pa se lažje zadržijo hranljive snovi. 

V peščenih prsteh imajo koreni-
ne lažjo možnost razraščanja, v gli-
nastih pa ima veliko vlogo vreme, v 
času suše prsti pokajo in se izsušijo. 
 

Lastnosti osnovnih teksturnih razredov prsti:

teksturni
razred opis značilnost posameznega teksturnega razreda

P PESEK
Peščeni delci so vidni in otipljivi ter dajejo vtis hrapavosti. Konsistenca vzor-
ca je sipka, nevezana, delci prsti se ne oprijemajo prstov. Vzorec ni plastičen 
in se ne da oblikovati v svaljek. Vsebuje do 85 % peščenih delcev. 

PI PEŠČENA 
ILOVICA

Posamezni delci peska so še opazni, pri drobljenju dajejo grudice slaboten 
šum zaradi trenja delcev peska med seboj. Vzorec se že lepi in maže na prste. 
Lahko oblikujemo debel svaljek, ki se trga. Če stisnemo suh vzorec, le-ta 
ponovno razpade, vlažen skupek pa je obstojen. 

I ILOVICA

Vidni so redki peščeni delci. Vzorec je nekoliko plastičen, prijema se prstov, 
maže. Svaljek se še vedno pretrga. Suh skupek je obstojen, če z njim ravnamo 
previdno, vlažen vzorec se da oblikovati v svaljek, ki pa se pri nadaljnjem 
gnetenju drobi. Ilovica vsebuje okoli 25 % glinenih delcev, 28–50 % melja 
in 25–50 % peska. 

GI GLINASTA
ILOVICA

Delci so komaj vidni, imajo žametast sijaj in mokast videz. Vzorec je plasti-
čen, se lepi in maže prste. Svaljek se da oblikovati, a se trga. Suh vzorec je v 
roki drobljiv. 

MI MELJASTA 
ILOVICA

Samo redki delci so vidni in otipljivi, značilen je mokast videz. Vzorec se 
prijemlje prstov in jih maže. Svaljek se da oblikovati, a se trga. Suh vzorec 
je v roki drobljiv. 

G GLINA Delci niso vidni, površina je gladka in ima žametast sijaj, vzorec je plastičen, 
lepljiv in mazav. Svaljek se dobro oblikuje. Suh vzorec je v roki težko drobljiv

Za dobro rast rastlin potrebuje naša gre-
da rodovitno in rahlo prst. V njej morajo 
potekati procesi, kar se kaže v prisotnosti 
življenja, kot so deževniki in drugi mikro-
organizmi. 

Korenine se morajo z lahkoto razraščati, 
da imajo stalen dostop do vode, zraka in 
hrane. Rodovitno prst lahko ustvarimo sami 
z dodajanjem komposta. Hlevski gnoj je bo-
lje najprej kompostirati in ga potem dati v 
zemljo. Zemlja ne sme biti nikoli gola, zato 
naj bodo naše grede vedno pokrite z zastirko 
ali pokrivnimi rastlinami. Zastirka ohranja 
zemljo vlažno in rahko in spodbuja življe-
nje organizmov v njej. Zemlje zato ni treba 
vsako leto obračati (lopa-
tati), dovolj je le občasno 
rahljanje. 

ILOVANTA PRST: ima 
najbolj ugodne lastnosti 
za rast rastlin, treba ji je 
redno dodajati kompost, 
redno zastirati in občasno 
dodajati gnojila.

GLINASTA PRST: treba 
jo je izboljšati - dodajati 
veliko komposta, dodajati 
kremenčev pesek, redno 
zastirati in saditi rastline z 
močnim koreninskim sis-
temom.

PEŠČENA PRST: treba 
jo je izboljšati – treba je 
dodajati veliko komposta, 
redno zastirati in saditi 
rastline za zeleno gnojenje.

POSKUS 1. Teksturo 
prsti (ali je peščena, ilov-
nata ali glinasta) ugoto-
vimo tako, da napolnimo 
litrski kozarec s prstjo in 
dolijemo pol litra voda. Če 
se voda takoj vpije v prst in 
hitro steče proti globini, je 
peščena, če se počasi vpija 
in steče, je ilovnata, če pa 
se ne vpija, je glinasta. 

POSKUS 2: naša prst je glinasta, če lah-
ko iz nje takoj naredimo svinčnik in se ne 
zlomi, če naredimo svinčnik, a se zlomi, je 
ilovnata, če pa svinčnika ne moremo nare-
diti, je peščena. Zemljo pred oblikovanjem v 
svinčnik rahlo navlažimo. 

POSKUS 3: zadostno količino rodovitne 
prsti imamo, če palico brez težav potisnemo 
v zemljo do globine 30 cm. Če tega ne more-
mo, je prst zbita, premalo vlažna in premalo 
rodovitna. 

Če z analizo zemlje ugotovimo, da je naša 
prst ilovica, to pomeni, da nam bo v času 

suše razpokala in se izsušila, v času dežja 
pa bo rahla in mehka. Zato je bistveno, da 
ilovnate prsti ohranimo rahle tako, da jih 
prekrijemo z zastirko. To je seno, slama, listje 
ali trava, torej z materialom, ki drži vlago 
in preprečuje izhlapevanje. Vendar samo 
pokrivanje pogosto ni dovolj, če je zemlja 
t.i. ilovka, to je surova ali mrtva zemlja, ki se 
pogosto pojavlja tudi v Slovenskih goricah.

V tem primeru je pomembno, da nare-
dimo gomilasto gredo tako, da izkoplje-
mo jarek v širini 1,5 m in v globini 20 cm, 
vanj naložimo les in veje, ki jih prekrijemo 
s kartonom, nad njega damo listje in seno 
ter ovčjo volno in potem zemljo. S tem omo-

gočimo dihanje zemlje in zadrževanje vlage 
v njej, kar je pomemben ukrep za doseganje 
rahle zemlje tudi tam, kjer je v osnovi ilo-
vica.

Sklenemo lahko, da četudi imamo težko 
in zbito zemljo, nam ni potrebno zemlje 
obračati, ampak lahko z nalaganjem organ-
skega materiala dobro zrahljamo zemljo.

Na učnem poligonu za samooskrbo Dole, 
ki temelji na permakulturi in ekoremediaciji 
(slika zgoraj), je možno grede videti in pri-
dobiti dodatne informacije o izdelavi (www.
ipvo.si). 

Prof. ddr. Ana Vovk Korže in Franc Fras,  
foto: arhiv avk

Shema izdelave gomilaste grede

Poligon Dole

Dvokrpati ginko (Ginko biloba)
Ginko je daleč najstarejša 

še živeča drevesna vrsta na 
našem planetu. Preživel je 
mnoge klimatske katastro-
fe, spremljal propad dinoza-
vrov, ločevanje kontinentov, 
rojstva gorstev … Je torej 
fosilno drevo. V Evropo je 
bil prenesen iz Kitajske, kjer 
so ga častili kot sveto drevo. 
Spada med iglavce s poseb-
nimi pahljačastimi listi ze-
lene barve, ki se jeseni zlato 
obarvajo. V večini sadimo 
moško rastlino, saj ima 
ženska plodove-semena, ki 
močno smrdijo in povzro-
čajo tudi alergije. Prvič zacveti v starosti 25 
let. Ni zahteven glede prsti in lege, prenese 
nizke temperature in tudi močne vetrove. 
Odporen je proti škodljivcem, virusom, 
bakterijam in slabim vplivom iz okolja. 
Zraste v mogočno drevo z življenjsko dobo 
tudi 1000 let. Seveda lahko dobimo tudi 
sorte, ki so nizke rasti. V mestu Hirošima 
je že leto po eksploziji atomske bombe iz 
ožganega štora zaživel novi poganjek in 
normalno raste naprej. Od takrat je ginko 
za Japonce simbol upanja in prihodnosti.

V kitajski medicini je že tisočletja po-
znana njegova zdravilnost, glede na učin-
kovanje ga imenujejo drevo spomina. Da-
nes je ena najbolje raziskanih zdravilnih 
rastlin, v Nemčiji celo na prvem mestu po 

uporabi. V zdravilne name-
ne se uporabljajo listi, ki jih 
nabiramo v juliju. Izvlečki 
vsebujejo učinkovine, ki ši-
rijo žile, preprečujejo lepe-
nje krvnih ploščic, izboljšu-
jejo prekrvavitev možganov 
in s tem oskrbo možganov 
s kisikom, zato se izboljšata 
spomin in koncentracija, 
kar je še posebej pomemb-
no v starosti. Zdravi šume-
nje v ušesih, vrtoglavico, 
izboljšuje tudi prekrvavitev 
v rokah in nogah. Čaj pri-
pravimo iz ene žličke suhih 
listov na dva decilitra vode 

kot poparek, ki naj stoji 10 minut, pijemo 
po požirkih. Prav je, da vsi tisti, ki redno 
uživate kakšna zdravila, povprašate gle-
de uporabe ginkovih pripravkov svojega 
zdravnika. Odsvetuje pa se nosečnicam in 
doječim materam. 

Kdo ve, kaj vse še ginko skriva v sebi, le 
kaj vse bo še preživel? Morda tudi človeka, 
ki je navsezadnje le drobtinica v njegovi 
zgodovini. Posadite ga in mu s tem izkažite 
spoštovanje, naredite s tem nekaj dobre-
ga zase in za našo Zemljo. Želim vam, da 
bi bili prijazni, spoštljivi, da bi nosili mir 
v sebi, saj je mir na svetu lahko le, če je v 
mojem in tvojem srcu. Pa zdravi in veseli 
bodite.

Marija Čuček, foto s spleta
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Spomladi 1944 leta je organiziral zarodke 
treh čet in štabne enote oziroma zaščite. Sredi-
šče njegovega delovanja je bilo pri Malečniku. 
Organiziral je tudi svoje zaledje med prebival-
stvom. Četniški oddelki oziroma skupine so 
se gibale med Muro in Dravo v treh skupinah, 
druga skupina se je gibala v glavnem med Be-
nediktom in Sveto Ano (Zgornja Ščavnica). 19 
Ta skupina je izvajala akcije ekonomskega zna-
čaja in je tudi sodelovala v znanem četniškem 
napadu na nemške orožnike pri Sveti Trojici. 
Štela je med 20 in 30 mož. Ljudje med partiza-
ni in četniki niso delali razlik, pa tudi odkritih 
kon�iktov med njimi ni bilo vse do znanega 
spopada partizanov iz patrulje Lackovega od-
reda s četniki pri Tašnerju v Partinju januarja 
1945.20 Melaherjevi četniki so imeli med ljudmi 
veliko podporo zlasti na območju Bačkove med 
Benediktom in Sveto Ano. Na podpori so celo 
pridobivali, saj je bilo narodnoosvobodilno 
gibanje v teh krajih še leta 1944 slabo razvito 
oziroma ga praktično sploh ni bilo. Ljudem so 
četniki predstavljali boj za kralja Petra in za 
Jugoslavijo, govorili so o boju zoper nemške 
okupatorje,21 nasprotovanja partizanom pa niso 
posebej poudarjali. Šele proti koncu vojne leta 
1945 so začeli z gesli »Boj komunizmu«. Znali 
so tudi izkoristiti tradicionalno vernost ljudi na 
slovenskogoriškem podeželju, gradili pa so v 
glavnem na podpori med preprostim kmečkim 
prebivalstvom. Gradili so na zaupnikih, litera-
turo in propagandni material pa so za delovanje 
v Slovenskih goricah dobivali tudi iz taborišča 
Strnišče, kar je bil del nemške propagande, ki 
je sodila v okvir sodelovanja med Nemci in 
četniki po januarju 1945. 22 Partizanski obve-
ščevalci so januarja in februarja 1945 samokri-
tično ugotavljali, »da iz naše strani ni bilo proti 
Zmagoslavu še ničesar storjenega. Naši organi, 
predvsem mi v Slovenskih goricah, so delali le 
po liniji najmanjšega odpora. O kakem orga-
niziranem ali načrtnem delu doslej tu ni bilo 
govora«. 23 

Konec februarja 1945 so se četniki spopadli s 
partizani na območju Benedikta in Svete Ane, 
postavljali pa so tudi zasede na cesti proti Le-

nartu. Ljudem so občasno tudi na silo jemali 
živež in izdajali potrdila, da jim bodo občinske 
oblasti povrnile škodo. Novačili so nove pripa-
dnike, v glavnem iz območja Svete Ane, Bene-
dikta in Negove. Dovoljenje za mobilizacijo od 
nemških oblasti je veljalo le do 1. marca 1945. 
Mobilizirali so 20 moških. Med ljudmi na te-
renu so počasi izgubljali podporo, predvsem 
zaradi spoznanja domačega prebivalstva, da 
Melaher s svojimi pripadniki sodeluje z Nemci. 
Prišlo je tudi do spoznanja razlik med četniki 
in »skrivači«, ki so na veliko jemali živila in s 
takšnim ravnanjem škodili narodnoosvobo-
dilnemu gibanju. Partizanski obveščevalci so 
zato proti koncu vojne opozarjali, da so »skri-
vači« kradli in ropali na račun partizanov.24 
Proti koncu vojne so se četniki pojavljali tudi 
v Kremberku in v Žicah. V svoje vrste so celo 
prisilno mobilizirali mlajše moške, sicer pa so 
bili pogosti primeri pijančevanja in ropanja na 
lastno pest. Znani so tudi primeri dezerterstva 
četnikov. Aprila 1945 je glavnina četnikov že 
zapustila Slovenske gorice, saj je to območje 
postalo frontno zaledje. Enota Jožeta Melaherja 
je bila po nemškem ukazu poslana na območje 
Zidani Most – Laško – Sevnica. 25

Na obravnavanem območju niso delovale 
redne partizanske enote. Kljub temu se je naro-
dnoosvobodilnemu gibanju priključilo več do-
mačinov osrednjih Slovenskih goric, med njimi 
velja omeniti zlasti pripadnike prekomorskih 
partizanskih brigad, ki so jih sestavljali nekdanji 
nemški vojaški mobiliziranci potem, ko so bili 
po vojaških operacijah na zahodnoevropskih 
bojiščih zajeti od zaveznikov, Angležev in Ame-
ričanov. Prostovoljno so se priključili jugoslo-
vanskim partizanom in sodelovali v zaključnih 
operacijah za osvoboditev Jugoslavije. To velja 
tudi za posameznike, ki so se kot nemški vojni 
ujetniki v ruskem ujetništvu priključili k par-
tizanskim brigadam, ustanovljenim v Sovjetski 
zvezi in prav tako sodelovali v bojih za osvobo-
ditev Jugoslavije. Nekateri so v teh operacijah 
tudi padli. 26 Posamezniki so se pridružili tudi 
partizanom v izgnanstvu in tam padli. 27

Konec

 19 ARS, III., Gradivo Ministrstva za notranje zadeve, Fond odsek OZNE za oblast Štajerske in Koroške.
 20 Katja Zupanič v svoji diplomski nalogi Četništvo na Štajerskem, ki jo je leta 2000 zagovarjala na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru, navaja, da so pri Tašnerju v Partinju padli četniki Alojz Cvetko, Franc Lipovnik, Alojz 
Krajnc, Adolf Rojs in Slavko Neudauer od Svete Ane. Po navedbah štaba Lackovega odreda so pri Tašnerju v 
Partinju poleg 5 četnikov ujeli še belogardista in nekega dezerterja iz Lackovega odreda in nato vseh sedem 
ustrelili. Patrulja se je še nekaj časa zadrževala v Slovenskih goricah in se je šele 24. januarja 1945 vrnila na 
Kozjak. Lackov odred v boj proti četnikom v Slovenskih goricah ni poslal večje enote, ampak le patrulje, ki so 
imele tudi druge naloge. V poročilih štaba Lackovega odreda je le malo podatkov o spopadih med patruljami 
odreda in četniki. Poleg patrulj Lackovega odreda so se s temi vprašanji največ ubadali partizanski obveščevalci 
in aktivisti OF.

 21 Melaherjevi četniki so dejansko izvedli oborožene napade na nemške orožniške postaje. Oktobra in no-
vembra 1944 so namreč napadli orožnike v Malečniku, v Svetem Juriju ob Ščavnici in pri Sveti Trojici v Slo-
venskih goricah. Te napade so četniki opravili zato, da bi si izboljšali svojo oborožitev, se oskrbeli s strelivom in 
tudi zato, da bi si pridobili ljudi (prim. Milan Ževart, Lackov odred 2 (Lackova četa, Lackov bataljon, Pohorski 
– Lackov odred), Maribor 1988, str. 466).

 22 Sporazum med četniki in Nemci je bil sklenjen na gradu Vurberk v noči na 1. februar 1945. Bistvo spora-
zuma oziroma dogovora je bilo v tem, da bodo četniki sodelovali v bojih proti narodnoosvobodilnemu gibanju, 
Nemci pa bodo dovoljevali četniško dejavnost na Melaherjevem operativnem območju v Slovenskih goricah in 
na delu Dravskega polja in jih delno oskrbovali.

 23 Gradivo ZZB NOV Lenart. 
 24 ARS, III., Gradivo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Štajerski VOS. Med »skrivači« so 

bili tudi partizanski dezerterji in nemški vojaki, z njimi pa je poskušal navezati stike Jože Melaher, organizator 
četništva na Štajerskem. Številčnost »skrivačev« so ocenjevali na okoli 300 do 400 mož. Med njimi je bilo tudi 
veliko tistih, ki so se skrivali pred Nemci, in takšnih, ki jih je bilo strah partizanske mobilizacije, katero so v 
Slovenskih goricah izvajale patrulje Lackovega odreda. Problem skrivaštva so poskušali deloma reševati z or-
ganizirano mobilizacijo in odhodom teh ljudi v partizanske enote, kar pa ni bilo enostavno, saj niso delovale 
učinkovite zveze s Pohorjem in Kozjakom.

 25 Med vrnjenimi štajerskimi četniki po vojni v Jugoslavijo, se navajajo tudi imena iz območja Svete Ane in 
sicer: Ludvik Meglič, Janez Tribl, Mihael Tribl, Lovro Tribl, Janez Jank, Franc Vake, Anton Breznik, Friderik 
Breznik, Franc Kolman, Ernest Vogrinec, Viktor Zemljič.

 26 Anton Tirš iz Rožengrunta, padel spomladi 1945 v bližini Sevnice; Janez Mertik iz Zg. Ščavnice, padel 
marca 1945 v Gospiču.

 27 Franc Šmajcer iz Ledineka, padel v bojih z ustaši v Slavoniji avgusta 1944.

SLOVENSKE GORICE MED NEMŠKO OKUPACIJO  
1941–1945 (Oris razmer)

Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne 1939–1945
Povzel in pripravil dr. Marjan Toš 4. del

Svetovni dan čebel združuje Slovence in 
povezuje svet

Čebele in ostali opraševalci so za ži-
vljenje ljudi zelo pomembni. Od 
opraševanja je odvisna kar tretjina 

pridelane hrane na svetu in čebele imajo 
med vsemi opraševalci najpomembnejšo 
vlogo. Z opraševanjem opraševalci omo-
gočajo kmetijsko proizvodnjo, ki zago-
tavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa 
poleg tega s svojimi visoko hranljivimi 
izdelki pomembno prispevajo še k izbolj-
šanju kvalitete prehrane za ljudi.

Čebele imajo preko 
opraševanja pozitivne 
učinke na celoten ekosi-
stem in z njim povezano 
ohranjanje biotske razno-
vrstnosti v naravi. Biotska 
raznovrstnost je ključnega 
pomena za razvoj in ohra-
njanje naravnega okolja. 
Med drugim nam zago-
tavlja hrano, kisik, čisti 
vodo in zrak, stabilizira 
vreme in podnebje ter po-
maga pri sposobnosti pri-
lagajanja na spremembe. 
Čebele so poleg tega tudi 
dober bioindikator raz-
mer v okolju. Preko opa-
zovanja njihovega razvoja 
in zdravstvenega stanja 
lahko ocenjujemo, kdaj se 
v določenem okolju nekaj dogaja in kdaj je 
potrebno ukrepati. Če na opozorila ne rea-
giramo pravočasno, so lahko kasnejše posle-
dice še večje. 

V zadnjem obdobju so, predvsem na ob-
močjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele in 
ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Njihov 
življenjski prostor se spreminja in krči, s tem 
pa so razmere za njihovo življenje in razvoj 
vse slabše. Medovitih površin je zaradi vse 
večjih površin monokultur in spremenjene 
ter intenzivnejše tehnologije pridelave travi-
nja vse manj, in še te nudijo čebelam potreb-
no hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani 
pestrosti kot nekoč.

V okviru prizadevanj za zaščito čebel 
ima pomembno vlogo ozaveščanje javnosti 
o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato 

bo Republika Slovenija na pobudo Čebelar-
ske zveze Slovenije organizaciji Združenih 
narodov predlagala, da 20. maj razglasi za 
svetovni dan čebel. 20. maj smo predlaga-
li, ker je to dan, ko se je rodil Anton Janša 
(1734–1773), ki je poznan kot začetnik mo-
dernega čebelarstva in eden takratnih naj-
boljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj 
modernega čebelarstva na svetu, saj ga je že 
cesarica Marija Terezija imenovala za stal-
nega učitelja čebelarstva na novi čebelarski 
šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje je 
opisano v mnogih čebelarskih knjigah, med 
drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina če-
belarjenja, ki je bila izdana v letu 1999.

Do sedaj so pobudo že podprle številne 
organizacije in posamezniki. Med drugim je 
pobudo v okviru 44. čebelarskega kongresa 
Apimondia 2015 v Južni Koreji podprla tudi 
največja svetovna čebelarska organizacija 
Apimondia. Pobuda združuje različne orga-
nizacije, posameznike in tudi različne poli-
tične stranke, saj pobudo z veseljem podpre-
jo skoraj vsi, ki se z njo seznanijo.

Ker želimo, da pobudo podprejo in se z 
njo še bolje seznanijo tudi slovenski čebe-

larji in ostala zainteresirana javnost, bodo 
v mesecih od decembra 2015 do marca 
2016 predsednik ČZS Boštjan Noč z zapo-
slenimi s prepoznavnim vozilom obiska-
li vsa čebelarska društva v Sloveniji in o 
pobudi informirali prisotne. Na dogodke 
bodo povabljeni župani, znane osebnosti 
in še kdo z določenega območja, ki bodo 
želeli v okviru dogodka pobudo podpreti. 
O terminu obiska bodo čebelarska društva 
obveščena, z njimi bo dogovorjena lokaci-
ja obiska in morebiten program. Informa-
cije bodo posredovane tudi lokalnim me-
dijem, da bodo lahko informirali krajane, 
da se bodo lahko srečanj udeležili in na ta 
način podprli prizadevanja ČZS. 

dr. Peter Kozmus,  
Čebelarska zveza Slovenije

Zastava Svetovni dan čebel z logotipom pobude 
v sredini ter logotipoma mednarodne čebelarske 
organizacije APimondia in lokalne čebelarske 
zveze, v tem primeru ČZS.

Čebelnjaki so posebnost slovenskega čebelarstva. S svojim izgledom 
bogatijo kulturno krajino.

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

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 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

mu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino 
Lenart:

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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90 let Marije Majer iz Malne in Janeza 
Najdenika iz Zg. Partinja

Tudi v letu 2015 je župan občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah obiskoval 
občane, ki so v tem letu dopolnili 

okrogli 90. jubilej. Tako je v oktobru in 
novembru župan Peter Škrlec obiskal 
Marijo Majer iz Malne in v novembru 
Janeza Najdenika iz Zg. Partinja. Ma-
rija Majer je praznovala svoj 90. rojstni 
dan 24. 10. 2015, Janez Najdenik pa 6. 
11. 2015. Ob njunem okroglem jubile-

ju jima je župan Peter Škrlec izro-
čil simboličo darilo in jima zaželel 
zdravja in veliko nasmejanih let še v 
prihodnje.

D. K.

MED LJUDMI

Zlatoporočenca Mlakar iz Lenarta

V soboto, 21. novembra 2015, sta v 
krogu domačih in prijateljev pra-
znovala 50 let zakonskega življenja 

Franc in Jožefa Mlakar. 
Jožefa Mlakar, z dekliškim priimkom 

Kramberger, se je rodila 20. marca 1942 
v Lenartu. Otroštvo je preživljala s starši, 
bratom in sestro, ki je umrla že kot otrok 
na kmetiji v Lenartu. Šolo je obiskovala v 
Lenartu. Po končani šoli je ostala doma in 
pomagala staršem na kmetiji.

Franc Mlakar, se je rodil 8. maja 1941 
na Vardi 21 v Jurovskem Dolu. Ima sta-
rejša brata in sestro. Ko je bil star 10 let, 
mu je umrla mama. Oče se je ponovno 
poročil. Dobili so še eno sestro. Otroštvo 
so preživljali na kmetiji na Vardi. Delo 
na domači kmetiji je zahtevalo pridne 
roke, zato je po osnovni šoli, ki jo je obi-
skoval v Jurovskem Dolu, ostal doma in 
pomagal staršem. Čas je hitel in Franc je 
kmalu postal vojak. Ko je odslužil voja-
ški rok, se je zaposlil v tovarni avtomobi-
lov, kjer se je priučil za kovinostrugarja. 
Po poroki je pustil službo in pomagal na 
kmetiji Jože�nih staršev.

Jožefa in Franc sta se spoznala leta 
1964, 15. novembra 1965 sta se poročila. 

V zakonu so se jima rodili trije otroci 
– Jernej, Jožica in Franci. Življenje jima 
dodatno polepšajo še vnukinja in štirje vnu-
ki. 

Leta 1980 sta se iz Lenarta z družino pre-
selila v Zamarkovo, kjer sta delala na kmetiji. 
Leta 2006 sta kmetijo predala najstarejšemu 
sinu z družino, Jožefa in Franc sta se vrnila 
v Lenart, k hčerki in njeni družini. Družina 

Mlakarjevih je povezana, v bližini živi tudi 
mlajši sin z družino. 

Tistega lepega dne leta 1964, ko sta se nju-
ni poti združili, gotovo nista pričakovala, da 
bosta skupaj napisala tako srečno in bogato 
zgodbo življenja.

Jožefa in Franc imata odprto srce za mno-
ge stvari in ljudi. Oba sta člana Gasilskega 
društva Lenart že 50 let. Jožefa je soustano-
viteljica Društva kmečkih žena in deklet Le-
nart, 21 let je bila tudi predsednica društva. 

Skupaj z drugimi gospodinjami nas je z do-
mačimi dobrotami razveselila na številnih 
prireditvah.

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

 T. R.

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
Četrtek, 24. 12.    KO RK Lokavec   na CTM 

Trojiška Karitas obiskala občane v Domu 
sv. Lenarta

Iz Karitas župnije Sveta Trojica v Slov. 
goricah so tudi to leto obiskali in ob-
darili oskrbovance Doma sv. Lenarta v 

Lenartu. Tu preživlja svojo jesen življenja iz 
občine Sveta Trojica v Slov. gor. okrog štiri-
najst občanov. Odgovorni osebi za delovanje 

trojiške Karitas (ki ga tudi 
kdo imenuje »mini«) Mar-
jana Rojko in Darja Šuta 
sta s seboj povabili Tatjano 
Klobasa in Jožico Cvetko, 
ki so 28. 11. 2015 varovan-
cem ta sobotni dan napra-
vile srečnejši. Druženje 
je bilo srčno, ganljivo in 
veselo, saj je obstajal ob-
čutek, da smo vsi na svojih 
domovih. 

Nujna medicinska pomoč v Lenartu
»Ko se v trenutku življenje postavi 

na glavo (29. 4. 2015), ko mimoidoča 
oseba Branka s svojim soprogom zgro-
žena opazi, da je nekaj hudo narobe, 
pokliče 112; se še ne zaveš pomemb-
nosti NMP. Nikakor ne moreš doume-
ti, da se to zgodi v tvoji družini. A se, 
še prehitro.«

Sedaj vam lahko sam sporočim, 
da sem z vami, dragi moji Lenarčani. 
Samo zato, ker ste bili TAKOJ z 
mano, ker niste odnehali, ker ste se 
borili za moje življenje in ste naredili 
maksimalno vse, da sem to, kar sem. 
Zahvala je premalo za tako izurjeno in 
vešče osebje, kot ste vi.

Širši javnosti pa želim s tem osebno 
sporočiti, kako je pomembna NMP 
in tudi vsak posameznik, ki lahko na 
kraju samega dogodka nudi prvo po-
moč in s tem tudi reši življenje.

Vsem, ki se borite za življenja in za 
dobro ljudi, želim veliko srečnih in 
pozitivnih dni. Moč pozitivnega mi-
šljenja deluje.

Iz srca vse dobro.
Lojze Mihelič iz Voličine z družino

Z družino Hafner Kristl

Z leve proti desni: Dr. Began Muković, 
Dejan Ferk, moja malenkost, Peter Čeh, 
Emil Duh

Zahvala
Ob koncu leta želimo prostovoljkam in prostovoljcem RKS, humanitarnim društvom 

in posameznikom mnogo zdravja pa tudi volje in energije za spreminjanje sveta na 
bolje, vlivanje občutka varnosti in ustvarjanje upanja, da v času stiske nismo pozabljeni 
in sami!

Hvala krvodajalkam in krvodajalcem, ki darujejo delček sebe, da življenje mnogih 
teče dalje in lepše.

Hkrati se zahvaljujemo vsem našim 
zvestim donatorjem, ki nas vse leto pod-
pirate s �nančni prispevki v raznih hu-
manitarnih akcijah. 

Želimo lepe praznike, v novem letu pa 
veliko miru, zdravja, osebnega in poslov-
nega uspeha. 

Predsednica RKS OZ Lenart  
Jadranka Koban, univ. dipl. ekon.

Čistili cerkveno in samostansko podstrešje 
v Sv. Trojici v Slov. goricah

Potrebe, da se organizirano in dobro 
očisti cerkveno in samostansko pod-
strešje, so bile velike. Ključarja Franc 

Vakaj in Milan Štrumpf sta organizacijo re-
sno prevzela. Z velikim številom pripravlje-
nih za to opravilo so delo skupaj opravili v 
več akcijah. Za transport odpadkov v zuna-
njosti so uporabili cevi puhalnika za krmo 
ali slamo. Napolnili so nad sedem traktor-
skih prikolic. Navlake so se nabirale več de-
set let, sedaj pa so aktivni in zainteresirani 
to spravili na svoje mesto. Tako so pripravili 
prostor za lažjo izvedbo obnove vseh treh 
zvonikov trojiške cerkve. Andrej Jelen pa je 
na celotnem podstrešju izdelal razsvetljavo, 
prav tako prostovoljno. V slogi je moč!

Besedilo in foto: Slavko Štefanec
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prava mera drznosti, srčnosti, zve-
davosti in poguma velikokrat izje-
men steber za samozavest mladega 
človeka in dobra dota za življenje. 
To pa je potrebno znati spoštova-
ti. Tako sta bili dekleti pripravljeni 
odstreti delček svojega bivanja na 
Novi Zelandiji in v Avstraliji, jaz 
pa sem, kako ne bi, pograbila pri-
ložnost.
Povprašala sem, kaj je bil povod, da 
sta se odpravili v tujino? Zakaj ravno 
tja?

Nina: »Na idejo je v bistvu prišla 
Manuela, ki si je že nekaj časa želela 
v Avstralijo, in ko je svojo idejo za-
upala meni, je tudi mene zamikalo. 
Ker so pogoji za vizo za Avstralijo 
nekoliko strožji in bi bilo bivanje in delo v 
Avstraliji težje in dražje, sva se odločili za 
Novo Zelandijo, kjer so bile te stvari nekoli-
ko lažje, Avstralija je pa še vedno bila dovolj 
blizu, da sva jo tudi lahko obiskali. Ti kraji 
so nama bili mamljivi zaradi velike oddalje-
nosti in lepe pokrajine, po kateri so znani.
Kako dolgo sta bili zdoma? Sta si morda iskali 
tudi delo?

Manuela: »V tujini sva vsega preživeli pet 
mesecev. Poiskali sva si delo, in sicer v resta-
vraciji v Aucklandu, največjem mestu Nove 
Zelandije, kjer sva živeli. Delo sva začeli is-
kati takoj po prihodu v Auckland, a čeprav 
veliko ljudi misli, da tam ni težko najti dela, 
temu ni ravno tako. Ob iskanju dela sva se 
kar namučili, iskali sva ga kar dober mesec. 
Ob delu sva seveda tudi raziskovali severni 
in južni otok Nove Zelandije, spoznavali 
nove ljudi in dobro izkoristili vsak trenutek 
na drugem koncu sveta.«
Nova Zelandija in Avstralija sta za nas, pov-
prečne ljudi, zelo mamljivi. Je res tako? Kaj 
vaju je najbolj navdušilo?

Nina: »V prvi vrsti zagotovo pokrajina, ki 
je zelo raznolika. Tudi prijaznost ljudi in ra-
znolikost narodnosti, saj se na Novi Zelandi-
ji najde ogromno različnih narodnosti, lah-
ko bi rekli, da iz vsega sveta. Ljudje so zelo 
strpni drug do drugega, spoštujejo običaje in 
navade drug drugega. Nihče se ne ozira na 
versko, kulturno, rasno ali spolno usmerje-
nost. Presenetilo naju je morda to, da kljub 
temu, da Nova Zelandija velja za obljubljeno 
in bogato deželo, najdemo tam veliko brez-
domcev.«
 Kakšne ljudi sta spoznali? Kako bi jih lahko 
primerjali s Slovenci?

Manuela: »Spoznali sva veliko domači-
nov, pa tudi tujcev, predvsem mladih ljudi, 
ki so se odpravili po svetu tako kot midve. 
Domačini so predvsem zelo odprti in pri-
jazni ljudje, sproščeni, ki niso obremenjeni 
z vsakodnevnimi težavami tako kot morda 
pri nas. Zmeraj najde kdo prijazno besedo 
zate, naj bo to v trgovini ali v restavraciji ali 
na ulici. V primerjavi s Slovenci so domači-
ni predvsem bolj odprti za pogovor, veliko 
bolj prijazni, strpni. Velika prijateljstva sva 
navezali predvsem s Francozi, ki so bili naji-
ni sodelavci, veliko jih je na Novi Zelandiji.«
Kje vse sta se uspeli potepati?

Nina: »Prepotovati sva uspeli severni in 
južni otok Nove Zelandije, po zaključenem 
delu pa tudi Avstralijo in Bali. Na Novi Ze-
landiji sva občudovali predvsem čudovito, 
neokrnjeno naravo, prijazne ljudi. Severni 
otok je poln čudovitih plaž in zelenih, pro-
stranih pokrajin, po 
katerih je znana Nova 
Zelandija. Južni otok 
je še bolj raznolik, saj 
sva videli tako zasne-
žene vrhove, �orde kot 
tudi plaže. Zanimiv je 
bil tudi ogled mesta 
Christchurch, kjer sva 
imeli kar nekaj slabih 
izkušenj, saj je mesto 
pred štirimi leti priza-
del močan potres, po 
katerem si mesto še ni 
opomoglo. Izgled me-
sta naju je zelo prese-
netil, na kaj takega res 

nisva bili pripravljeni, saj je mesto dejansko 
eno veliko gradbišče. Angleški jezik sva na 
tem bivanju v tujini dodobra izpopolnili, saj 
sva bili ob delu v restavraciji prisiljeni na 
konstantno komunikacijo v angleščini.«
Kako so tvoj odhod in bivanje v tujini sprejeli 
domači? Si kaj pogrešala dom?

Manuela: »Domači so najin odhod spre-
jeli sicer pozitivno, vendar vseeno nekoli-
ko zaskrbljeno, saj so se dobro zavedali, da 
odhajava zelo daleč, kjer bova bolj ali manj 
prepuščeni sami sebi in kjer njihova pomoč 
ne bo na dosegu roke. Veliko smo komunici-
rali preko interneta in tako so bili ves čas na 
tekočem, kaj se z nama dogaja. Ko si enkrat 
tako daleč od doma in toliko časa, je seveda 
normalno, da te prevzema domotožje, pred-
vsem v času rojstnega dneva, božičnih in 
novoletnih praznikov, ko si želiš bližine do-
mačih. Čeprav je bilo domotožje veliko, so 
bili ti prazniki za naju nekaj posebnega, saj 
je bilo prvič, da sva se za božič sprehajali v 
kratkih hlačah in kratkih rokavih. Vsekakor 
tega nikoli ne bova pozabili.«
Kaj vama je ta izkušnja prinesla za življenje? 

Manuela: »To je bila najina prva izkušnja z 
bivanjem v tujini. Predvsem veliko sva se na-
učili o sebi. Zagotovo ti čas, ki ga preživiš od 
doma, da občutek samostojnosti, potrditev, 
da zmoreš, postaneš iznajdljiv, saj si veliko-
krat postavljen v situacijo, kjer si dejansko 
odvisen samo od samega sebe. Po taki izku-
šnji zagotovo bolj zaupaš sam vase, nekatere 
stvari postanejo lažje, kot so bile pred odho-
dom. Taka izkušnja zelo dobro zgleda tudi 
v življenjepisu, saj vsi vemo, da te trenutna 
situacija v Sloveniji sili k temu, da po nečem 
izstopaš. Vsekakor izpopolnitev angleškega 
jezika, predvsem pa lepi spomini, ki ostane-
jo za vedno. Ta izkušnja naju je tudi pove-
zala.«
Kakšni pa so načrti za prihodnost?

Nina: »Načrti za prihodnost vsekakor 
zajemajo dobro službo, na katero upava, če-
prav jo je pri nas težko dobiti. Manuela že 
dela na tem, trudi se z iskanjem službe tudi 
v sosednji Avstriji, medtem ko sama iščem 
pripravništvo, ki ga moram opraviti kot so-
cialna delavka, ob tem pa pridno pišem še 
magistrsko nalogo in opravljam študentsko 
delo.«

Tako se je z vedrino in optimizmom kon-
čal naš pogovor, izredno dober občutek pa je 
zavedanje, da te naredi tujina iznajdljivega, 
svojega, samozavestnega ter predvsem člo-
veka z jasnimi cilji ter ostro začrtano potjo. 
Tega dandanes med mladimi zelo manjka in 
takale drznost mi je pravzaprav zelo všeč …

SReBr

Almaja tudi na svetovnem spletu

Almaja, d. o. o., Pogrebna in pokopa-
liška dejavnost iz Lenarta, opravlja 
pogrebno in pokopališko dejavnost 

že od leta 1991 na območju občin Lenart, 
Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Jurovski 

Dol, Sv. Ana, Sv. Trojica, Trnovska vas, Sv. 
Andraž, pa tudi v občinah Duplek in Mari-
bor. 

V podjetju se trudijo svojcem čim bolj 
olajšati najtežje trenutke ob izgubi ljublje-
ne osebe, jih razbremeniti in jim vsestran-
sko pomagati. Kot pravita Mateja in Zlatko 
Glinšek, je za celovito ponudbo potrebno 
storitve vedno posodabljati in iti v korak 
s časom. Zato so se v podjetju odločili, da 
njihovo ponudbo predstavijo na svetovnem 
spletu. Tako je v teh dneh pričela delovati 
spletna stran www.almaja.si, na kateri naj-
dete odgovore na vprašanja v povezavi z 
izgubo najbližjega. Na njej so navedeni vsi 
kontakti, GPS lokacije pokopališč in spletni 
obrazec za dvosmerno komunikacijo. Na 
spletni strani najdete tudi aktualne podatke 
o datumih in urah pogrebov. 

Z. Š.

Letovali smo v Delfinu

Že drugo leto zapored nam je naš 
Hotel Del�n v Izoli omogočil brez-
plačen prevoz do hotela in nazaj. S 

to lepo gesto je omogočil marsikateremu 
upokojencu udeležbo. Zato smo se v ime-
nu upokojenske skupine Voličina iskreno 
zahvalili vodstvu hotela za ta prispevek.

Še bomo zahajali na naše Primorje, če 
nam bo zdravje dopuščalo, saj nam je v 
našem hotelu lepo. Pridružite se nam, več 
nas bo, lepše nam bo! Hvala naši organi-
zatorki Anici Šešerko, ki poskrbi za vse, 
kar je potrebno za naše letovanje.

Adelena Neuvirt

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v januarju

Večer hospica z naslovom

Soočenje s smrtjo otroka na začetku življenja

bo v torek, 5. januarja, ob 17. uri 
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.

Otroci naj ne bi umirali … starši pričakujemo, da bodo naši otroci živeli in 
odraščali. Smrt otroka zaznamuje življenje.
Žalovanje in pozornost sta namenjeni v glavnem staršem, ki jim je umrl otrok 
zaradi bolezni ali nesreče. Skoraj nihče se ne spomni na otroke, ki umrejo ob času 
poroda ali po njem, na mrtvorojene otroke.

Naša gostja bo Petra Urek, ustanoviteljica Društva Solzice.
Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

Odšla je Pavla Lebreht

(1937 - 2015)

11. novembra 2015 smo se na pokopališču v Sv. Trojici v Slov. 
gor. v velikem številu duhovnikov in drugih poslovili od Pavle 
Lebreht. Pavla je bila rojena leta 1937 v Zg. Porčiču, bila je 
odlična učenka v osnovni šoli v domačem kraju. Delo na ze-
mlji je vzljubila in mu ostala zvesta. Eden izmed štirih otrok, 
sin Jožef, je vstopil v red frančiškanov in je leta 1991 imel 
novo mašo, česar sta se oba z možem Rajmundom zelo veseli-
la. Skupaj sta praznovala zlato poroko, a čez leto dni je ostala 

sama na kmetiji. V pomoč ji je bil sin Rajmund z družino. Vesela je bila osmih vnukov 
in dveh pravnukov, še posebej ob nedeljah ob domači mizi.
Župnija Sv. trojica bo Pavlo Lebreht zelo pogrešala zaradi njene tesne povezanosti s 
cerkvijo. Znana je bila po molitvi rožnega venca in molitvi za duhovne poklice. Dolga 
leta je bila pri Frančiškovi družini. V ospredje se ni nikoli silila. To, kar je upala in 
verovala, je zapustila nam vsem v lep zgled krščanske matere, je v govoru poudaril p. 
Matej Papež.

Slavko Štefanec

Potepanje in delo po Novi Zelandiji in Avstraliji

Mladost in drznost ter dobra mera 
poguma so prav na drugi konec 
sveta popeljali Manuelo in Nino 

Fekonja. Manuela je že zaključila študij eko-
nomije, Nina pa trenutno piše magistrsko 
nalogo iz socialnega dela. Zase pravita, da 
sta družabni, ukvarjata se s športom, radi se 
družita s prijatelji. Spoznali sta se na dejav-

nostih Študentskega kluba Slovenskih goric 
in hitro ugotovili, da imata veliko skupnih 
interesov in se tako dobro ujeli. Manuela 
sicer prihaja iz Svete Ane, Nina pa je iz Le-
narta.

Ko sem ob slučajnem klepetu Manuele 
izvedela za njeno popotovanje, je to, kaj-
pak, vzbudilo precej moje pozornosti, saj so 

nisva bili pripravljeni, saj je mesto dejansko 
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IZ KULTURE

Knjigolandija je dežela, polna pravljic, polna pisanih zgodb od tu in tam. V njej živijo pri-
povedke babic, pesmice za poredne deklice in živahne fantiče, romani za tete in stripi za na-
vihance, časopisi za dedke in revije za mame, ko čakajo na otroke, ki odidejo v glasbeno 
šolo. Tu in tam se priplazijo tudi e-zgodbe in geniji s kodrasto glavo, ki prevzamejo zgodbo 
kar s pametnim telefonom. Že od nekdaj se knjigolandija razprostira po tihih parketih med 
knjižnimi policami, kjer vladata red in tišina, vse bolj pogosto pa se izkaže, da nima mej, da 
podira zidove in odide v park, na sejmišče, med delavce v tovarni in otroke v vrtcu, bolnike v 
bolnici in babice na dvoriščih domov, kjer bivajo na stara leta.

Vse to je zaradi nas – ljudi, ki nosimo v srcih to svojo deželo branja in knjig, svojih zgodb 
in tisočih srečanj z lepo besedo, pisateljem ali planincem, svetovnim popotnikom onkraj sveta 
in uspešnim slikarjem. Toliko je vseh ljudi, ki potujejo skozi deželo knjigolandijo, ki ni knji-
ga s stranmi na liste, ampak neomejen prostor na obrate kulturnih odnosov med ljudmi, ki 
kujemo srečno življenje, spoštljivost in pomoč med sosedi, ljubezen, dobroto; tudi tako, da 
kdaj pa kdaj pademo med vampirje in v kriminalkah med ma�jske ase, v resničnih zgodbah 
pa v afriških prostranstvih v popolnoma druge navade; drugače ne bi mogli vedeti, kako je 
treba pravilno usmeriti svoj tok energije, kako je kje drugje lahko v istem dnevu luč temna in 
dan težji, kot bi smel biti. Zato je najlepše srečati prijatelja in z njim deliti ves svet in življenje.

Nič ni narobe, če kdaj v tej deželi zasanjamo o sreči in drobni lučki pa nam misel obstane 
nekje med porumenelimi listi na čudovitih besednih zvezah, ki jih je davno tega zapisal pe-
snik ali kdo drug. Lepo je prebrati lepo misel … o ljubezni … o sreči … o soncu in vetru v 
laseh:

»To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen.« (Marko Pavček)
»V mladih brezah gnezdijo sanje – za vse tiste velike in male, ki še verjamejo vanje.«

»Beseda je beseda in več kot beseda, kadar je prava.«
»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. A če ne prideš … poskusi vnovič in zopet in znova.«

»A človek ne neha verovati in za srečo kakor za zvezdo gre«
»Potem v tebi dve sreči gorita.«

»A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže …«

»Tišine. Tišine. Srca samo naj merijo čas, kažejo pota.« (Pavček, Minatti)

Za vas zasanjano prepotovala deželo knjigolandijo samo zato, da bi prižgala praznično 
svečko za srečo in veselje!

Marija Šauperl

leta 1994 pri Mariborski lite-
rarni družbi, je bil preveden v 
hrvaščino. Prevod v hrvaščino 
je izdala Filozofska fakulteta v 
Zagrebu. In kot je zapisal Mar-
jan Pungartnik, urednik obeh 
zbirk v spremni besedi Paučin: 
»Pisati znova o zbirki, ki je izšla 
pred dvajsetimi leti, je vesela 
stvar – to namreč pomeni, da 
knjiga še živi. Še vedno jo ima-
jo v 17 knjižnicah.« Predsta-
vitev je potekala v avli občine 
Sveta Ana.

E. P.,

OI JSKD Lenart
Gallusovo listino prejel Alojz Peserl

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne, literarne, li-
kovne, �lmske in plesne dejavnosti. Gallusova 
listina je posebno priznanje za področje glas-
bene dejavnosti.

Alojz Peserl je prejel Gallusovo listino za 
dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, 
kulturno-vzgojno in mentorsko delo, anali-
tično, raziskovalno in publicistično delo, ki 
je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na glasbenem področju.

Vsako leto lahko podelijo največ tri Galluso-
ve listine v Sloveniji. Listino je podelil direktor 
Javnega sklada Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti mag. Igor Teršar na prireditvi Ta 
veseli dan kulture v Domu kulture v Lenartu. 
In zagotovo je Alojzu Peserlu, prejemniku 
Gallusove listine, bilo lepo med njegovimi sta-
novskimi kolegi, ki so pripravili tokratni pro-
gram.

Množičen nastop ljubiteljske kulture pozdravil direktor sklada
JSKD Lenart je na Ta veseli dan 

kulture k sodelovanju povabil vse 
delujoče skupine in posameznike iz 
vseh šestih občin območja. 

Vse nastopajoče in obiskovalce je 
v pozdravnem nagovoru pozdravil 
Igor Teršar, direktor Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti.

V programu so kulturne skupine 
in posamezniki prikazali svoje pro-
grame, nastopili so : 

Mešani pevski zbor KD Cer-
kvenjak, Slovenskogoriški glasovi, 
mešani pevski zbor Društva inva-

lidov Lenart, plesni 
vrtec, začetni klub in 
Twirling klub Aninih 
mažoretk, plesni par 
in solo Frestyle ples 
Twirling plesnega in 
mažoretnega kluba 
Lenart, gledališka sku-

pina KTD Selce, ljud-
ske pevke DU Lenart, 
ljudski pevci KED 
Vrelec Benedikt, ljud-
ske pevke Žini klas KD 
Benedikt, ljudski pevci 
KTD Selce in ansam-
bel Klapovühi. Dvora-
na je bila nabito polna. 

Seja Sveta sklada 

Anine mažorete

Prevod pesniške zbirke Pajčevine Brede 
Slavinec

Melita Fostnerič Hajn-
šek, novinarka Večera, je 
v začetku meseca vodila 
pogovor z Bredo Slavinec 
ob njeni predstavitvi knjige 
Paučine. Knjižni prvenec, ki 
ga je Breda Slavinec izdala 

OI JSKD Lenart
Predsednik Sveta sklada OI JSKD Lenart 

Franc Schönwetter je sklical 4. sejo Sveta 
sklada kot vsako leto. Obravnavali so Poro-
čilo o programu dela (izvedene revije, sre-
čanja in seminarji) za leto 2015, h kateremu 
Svet sklada poda mnenje, kot prav tako poda 

predhodno mnenje Sveta OI JSKD Lenart k 
programu (revije, srečanja in seminarji) za 
leto 2016. Sestanka Sveta OI JSKD Lenart se 
je udeležil tudi direktor Javnega sklada RS za 
kulturen dejavnosti, mag. Igor Teršar.

Breda Slavinec, foto: Bojan Mihalič

Mešani pevski zbor KD 
Cerkvenjak

Ljudske pevke DU Lenart

Priznanje Alojzu Peserlu

Naslovnica knjige Paučine, 
foto: osebni arhiv avtorice

S predstavitve ..., foto: Petra Golob

KNjigolAndiJa

Nastop ljudskih pevk in pevcev iz Selc v 
Radencih

Iz Selc, razloženega naselja v jugozaho-
dnem delu Slovenskih goric, ki leži v po-
virjih potoka Rogoznica, pritoka Drave in 
potoka Črmlje, ki se izliva v reko Pesnico, 
prihaja Kulturno turistično društvo Selce, 
ki ga kot predsednik vodi 
Janez Belna. Pri društvu 
deluje dramska sekcija, ki 
jo usmerja Julijana Bra-
čič, sekcijo ljudskih pevk 
in pevcev pa vodi Janez 
Kurnik.

In prav ta sekcija, ljud-
skih pevk in pevcev, ki jih 
s harmoniko – frajtoneri-
co spremlja Franc Sekolj, 
je po dogovoru z delovno 
terapevtko Andrejo Čuk 
Singhatech 19. novembra 
dopoldne nastopila v DO-
SOR-ju, Domu starejših 
občanov Radenci. Jesen-
ski dopoldan so gostje iz 
osrčja Slovenskih goric v 
predprostoru domske knjižnice DOSOR-ja 
popestrili s številnimi ohranjenimi ljudski-
mi šaljivimi pesmicami, ki se jih mnogi sta-
rejši še spominjajo, a jim je celotno besedilo 
že zdavnaj »ušlo« iz spomina. A kljub temu 
so z veseljem glasno zapeli v tistem trenutku, 
ko jim je bilo besedilo znano.

Harmonikar je poskrbel za veselejše tre-
nutke, saj so nekateri celo zaplesali. Moški 
del nastopajočih je prikazal običaj fantovske 
igre s klobuki, kar je še posebej »podžgalo« 
ženski del nastopajočih, da so se v veliko 

veselje občinstva lotile istega dejanja. Še po-
sebej glasno pa so vsi zbrani ob spremljavi 
glasu frajtonerice zapeli ob zaključku, ko se 
je oglasila vsem znana Slakova melodija »V 
dolini tihi …«.

Besedilo in fotogra�ja: Filip Matko
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no, da se oblikujejo nove generacije, ki jim 
bo v bodoče likovna umetnost sopotnica 
v njihovem življenju. Sčasoma nam bodo 
vračali našo skrbno setev kot bogato žetev. 
Bogatili bodo kulturni utrip življenja v do-
mačem kraju in širšem prostoru našega ži-
vljenja. 

K uspešnemu projektu so prispevali šte-
vilni donatorji, največ starši otrok, mama 
Marija, mentorica Andreja, Maja Rebernik 
in Maja Breg.

Kaj drugega reči kot: Na svidenje na Krku 
2016!

Konrad Krajnc

60-letnica KD Ivan Cankar Jurovski Dol in 
20. Družina poje 

V  soboto, 12. decembra 2015, ob 18. uri  
je v kulturnem domu v Jurovskem Dolu po-

tekala slovesnost ob 60-letnici delovanja do-
mačega kulturnega društva, v nadaljevanju 
pa so se na odru zvrstili udeleženci 20. pri-

reditve Družina poje. V kulturnem progra-
mu sta nastopila Jurovski oktet in Folklorna 
skupina Jurovčan, v Avli Fredija Neuvirta pa 
je likovna sekcija društva postavila na ogled 
dela svojih članov.

V nagovoru pred nabito polno dvorano je 
predsednik društva Miroslav Breznik orisal 
njegov položaj in vlogo skozi šest desetletij 
delovanja. Med drugim je poudaril, da so se 
tudi pred ustanovitvijo kulturnega društva 
posamezne skupine ukvarjale s kulturno 
dejavnostjo. V organizaciji Župnije sv. Jurij 
v Slovenskih goricah se je leta 1940 začela 
gradnja kulturnega doma. Po letu 1950 se 

je kulturno ustvarjanje zelo intenziviralo 
predvsem po zaslugi učiteljev. Med ustanov-

nimi člani kulturnega 
društva so tako bili 
ob domačinih Francu 
Senekoviču, Francu 
Vrčku, Ivanu Frasu,  
Evi Kocbek, Genove� 
Fanedl, Jožetu Hudo-
linu in Mirku Fane-
dlu tudi učitelji Drago 
Špendl, Rozalija Mar-
šič in Rado Hlebec. Za 
njimi so njihovo delo 
vodenja in mentorstva 
uspešno nadaljevali 
učiteljice in učitelji Zo-
�ja Slana, Janko Banič, 
Anton Slana, Fredi Ne-
uvirt, Cilka Neuvirt in 
Marija Šauperl. 

Zelo uspešno je bilo 
delovanje Fredija Ne-

uvirta, dolgoletnega predsednika društva, 
plesalca, igralca, režiserja, organizatorja, 
zato je po njem imenovana  Avla Fredija Ne-

uvirta.
V preteklosti je 

dramska skupina upri-
zorila okrog 20 iger in 
z njimi gostovala v so-
sednjih krajih,  delovali 
so tudi pevski zbori, 
manjše vokalne sku-
pine, skupine ljudskih 
pevcev, plesne skupine, 
vsestranska mladinske 
skupina POK, lutkovne 
skupine, literarne sku-
pine, odbor za obuja-
nje naravne in kulturne 
dediščine, iz katerega 
je nastalo Turistično 
društvo Dediščina, in 
druge skupine.

Predsednik Breznik 
je še poudaril, da sedaj jedro kulturnega dru-
štva sestavljajo Folklorna skupina Jurovčan, 
ki deluje neprekinjeno že 43. leto, Jurovski 
oktet, ki deluje 13. leto, in likovna skupina, 
ki deluje 3. leto.  Folklorna skupina Jurov-
čan in Jurovski oktet že vrsto let nastopata 
po  različnih krajih v Sloveniji in sta opravila 
že več gostovanj v  Avstriji, Nemčiji, Hrvaški 
in tudi nekdanji Jugoslaviji. Kulturno dru-
štvo ima od leta 2013, ko je bil dograjen in 
obnovljen kulturni dom, enkratne pogoje za 
delovanje vseh svojih sekcij. 

Društvo je ob jubileju podelilo priznanja z 
zahvalo za omogočanje pogojev za ljubitelj-

Poletna likovna delavnica za mlade 
Delavnica na morju je nadgradnja in 

nagrada za likovne delavnice, ki potekajo 
že 22 let pri Galeriji Krajnc in Likovnemu 
društvu Lajči Pandur, kjer so se udeleženci 
naučili osnovnih principov skladanja li-
kovnih elementov, barv, barvne in linearne 
perspektive, kar se pozitivno odraža tudi 
na nastalih delih. V likovni delavnici na 
Krku je nastalo 65 likovnih del v tehniki 
akril in 25 študijskih risb v tehniki svinč-
nika.

Ves čas je delavnica potekala na pro-
stem, med oljčnimi nasadi, cipresami, ža-
rečo kamnito morsko obalo z marinami in 
ribiškimi barkami, na katerih so se veselo 
družili galebi. Vse to so mlade oči in spre-

tni prsti s čopičem nanesli na platna ali na 
ustrezne pole papirja.

Dela izhajajo iz svetlečih barv realizma 
in so izraz podobe krajinskega izseka nara-
ve, pri čemer so skušali prenesti na slikov-
no podlago tudi svoja notranja občutja ali 
impresije vremenskih in svetlobnih vpli-
vov, včasih tudi na meji z abstrakcijo.

Ob ogledu omenjene razstave se obi-
skovalcu ponuja obilo likovno umetniških 
užitkov, katere so pričarali mladi likovni 
ustvarjalci. Pri tem pa seveda gre vsa za-
hvala in priznanje likovnemu mentorju 
Konradu Krajncu, ki ima za seboj zelo bo-
gato likovno umetniško pot.

Foto in tekst: Rudi Tetičkovič

Ilaunig povezuje Lenart in Železno Kaplo
21. novembra smo se udeležili pomemb-

ne prireditve v mednarodnem sodelovanju 
in prepričali smo se lahko, da so stiki in do 
sedaj nastale vezi med rojstnim krajem pisa-

telja in sodnega starešine Ožbolta Ilauniga, 
Rebrco, oziroma Železno Kaplo in Lenar-
tom pristne.

V Železni Kapli so namreč odprli razsta-
vo Knjižnice Lenart o njegovem življenju in 
delu; sami so del našega besedila prevedli 
tudi v nemščino. Ob tem smo jih obiskali in 
se tudi srečali z sorodnicami znanega pre-
bivalca Lenarta, zavednega Slovenca, ki je v 
Lenartu tudi pokopan in je letos minilo 70 
let od njegove smrti, Ožbolta Ilauniga. Pri 
izmenjavanju do sedaj zbranega in nastalega 
nastajajo nove vezi in nove priložnosti. Kul-
tura zares ne pozna meja. Vse bomo skrbno 

obdelali in shranili za bodoče rodove.
Vsaka pot na Koroško nam odstre kakšno 

novo zanimivost iz njegove mladosti in ži-
vljenja na Rebrci.

Ob odprtju razsta-
ve so predstavili tudi 
knjigo Zgodovinski 
spomini na Rebrco, ki 
je bila vse do letošnje-
ga izida pri Mohorjevi 
založbi v Celovcu v 
rokopisu. V meddr-
žavnem projektu REG-
-KULT so poleg Kr-
ščanske kulturne zveze 
sodelovale tudi števil-
ne slovenske inštitucije 
in posamezniki.

Knjigo je številnim 
zbranim v razstavišču 
sredi Železne Kaple 
predstavil urednik 

Martin Kuchling, ki 
ima tudi zasluge za to, 
da so dragoceni roko-

pis pretopili v izjemno dragoceno publikaci-
jo, saj Ilaunig zelo izvirno in natančno opiše 
kraje svoje mladosti in rojstva, zgodovinske 
dogodke in gospodarske ter politične raz-
mere skozi zgodovino svoje Rebrce in širše 
okolice.

Naša razstava bo odprta ves december; 
ljudje, ki se redno zbirajo, tako v Rebrci ka-
kor tudi v Železni Kapli, sorodniki, pozna-
valci, kulturniki in vidni delavci v obeh kra-
jih, pa želijo priti tudi v Lenart ter obiskati 
točke, kjer se je gibal, živel , delal, umrl in je 
pokopan njihov Ožbe.

Marija Šauperl, foto: Darja Ornik

10. jubilejna razstava mladih »Morje in 
Istra v mojih očeh« Krk 2015 v Galeriji 
Krajnc

5. novembra smo v okviru prireditev ob 
občinskem prazniku v galeriji Konrada 
Krajnca v Lenartu odprli razstavo likovnih 
del mladih slikarjev likovne šole, ki poteka 

ob sobotah v Galeriji 
Konrada Krajnca. Dela 
so ustvarili v mesecu 
juliju na otoku Krku.

Ob odprtju razstave 
smo predstavili avtorje 
in njihova dela: Tjašo 
in Niko Gamser, Jano 
Zorko, Saro in Laro 
Majer, Tino in Miha 
Pliberšek, Tjašo in Ka-
rin Rojko ter Mateo 
So�ič s Krka. 

Hkrati pa smo pred-
stavili tudi nove ude-
ležence letošnje šole. 
Razveseljivo je na-
mreč, da se je priklju-
čilo veliko novih učen-

cev: Kristjan Hercog, Lucija Mesarec, Zala 
Škerget, Zoja Lorber, Teo Grah, Nik Mesa-
rec, Tamara Babič in Lana Hohnjec. Vsem 
smo se zahvalili s skromno pozornostjo za 

spodbudo k delu vna-
prej.

Razstava je bila tudi 
zaradi okrogle oble-
tnice lepo obiskana. Z 
obiskom so nas poča-
stili tudi najvišji pred-
stavniki občine Lenart: 
župan, mag. Janez 
Kramberger ter oba 
podžupana, Franci Or-
nik in Marjan Banič, 
ravnatelji osnovnih 
šol, donatorji, podje-
tniki, najbolj pa stalni 
obiskovalci in podpor-
niki galerije in sloven-
skogoriške kulture.

Vse to kaže, da je 
delo z mladimi pravil-

Častni občan občine Lenart Bogdan Šavli je odprl razstavo s prisrčnim 
nagovorom. 

Z likovnim delom Tjaše Gamser so se mladi zahvalili za mentorsko delo 
in skrb "mami Mariji".

Govor predsednika KD Ivan Cankar Miroslava Breznika, v ozadju Juro-
vski oktet in FS Jurovčan

Prejemniki priznanj in zahval

Skupna fotogra�ja z urednikom, sorodniki in soustvarjalci knjige v 
razstavišču ob gradivu Knjižnice Lenart



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 11 | 18. DECEMBER 2015 | 25 

IZ KULTURE

sko kulturno dejavnost, kot so: soustvarja-
nje kulturnih programov in projektov, mate-
rialne, �nančne in druge oblike pomoči ter 
medijsko obveščanje javnosti o aktivnostih 
društva. Prejeli so jih: OŠ Jožeta Hudalesa 

Jurovski Dol, družina in gostilna Špindler, 
Župnija Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ra-
dio Slovenske gorice, Ovtarjeve novice, Zve-
za kulturnih društev Slovenskih goric, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 

izpostava Lenart in Občina Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah.

Kulturnemu društvu Ivan Cankar Juro-
vski dol je  Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti podelil zlato jubilej-

no priznanje sklada za 60 let delovanja. Pri-
znanje je podelil predstavnik sklada  Ervin 
Hartman. Priznanje Zveze kulturnih dru-
štev Slovenskih goric pa je društvu  izročil 
predsednik Drago Lipič.

20. Družina poje
Tradicionalno kulturno prireditev Dru-

žina poje organizirajo po številnih krajih v 
Sloveniji, v Kulturnem društvu Ivan Cankar 
Jurovski Dol pa že od leta 1995.  Skrb, da 
slovenska ljudska pesem ne bo nikoli izumr-

la, ker je za slovenski narod  neprecenljiva, 
je bilo vodilo tudi 20. prireditve. Nastopili 
so: harmonikarji – učenci Mirana Vogrinca, 
skupina Moonset,  Kristjan Reisman, Alen 
Reisman, skupina Iskrice, skupina 4 a, Tilen 

Köpp, Amadeja Lavren-
čič In Barbara Belec, 
skupina Moment, dru-
žina Mihelič, Palčkovi 
godci, družini Druzo-
vič–Kačič, družini Mer-
zel–Lukavečki, ljudski 
godci 3x2, Franc in Ani-
ca Letonja ter Aljaž in 
Jure Kores.

V Avli Fredija Neuvir-
ta, kjer so razstavljena 
dela članov likovne sek-
cije, je po obeh priredi-
tvah potekalo množično 
družabno srečanje.

Edvard Pukšič, foto: 
Maksimiljan Krautič    

Sklepni nastop sodelujočih na 20. prireditvi Družina poje

Zlato jubilejno priznanje JSKD RS Priznanje Zveze kulturnih društev Slov. goric

Ko domači cenijo domače ... 
Benediške babice, ki se srečajo enkrat me-

sečno v Penzionu Petelin v Benediktu, so to-
krat na povabilo gospe Marjane Farasin 18. 
11. gostile domačo avtorico in ilustratorko 

slikanice Anika in njene 
skrinjice, Bino Šijanec. 
V uvodu so spoznale, 
kako je Anika kupčkala 
denar, kako je nasta-
la, kje je že potovala in 
kam se namenja v pri-
hodnje. V nadaljevanju 
se je ob okusni večerji 
razvil sproščen in pri-
jeten pogovor. Iskrice v 
očeh, stisk tople dlani 
in prijazna beseda med 
domačinkami so doka-
zi, da domači cenimo 
domače.

S. Š.

Koncert Folklorne skupine Sv. Ana
V soboto, 14. novembra, ko je sv. Martin 

sladki mošt že spremenil v vino, se je na 
Sveti Ani pelo in plesalo. Folklorna skupina 
Sv. Ana je namreč priredila že tradicional-
ni koncert »Sinoči sem na 
vasi bil«. Domači folklori-
sti so se predstavili s tremi 
spleti plesov, poleg katerih 
so lahko prikazali tudi ka-
kšen star običaj, ki ga da-
nes le še poredko vidimo. 
Pust, �orjanovo in ličkanje 
so običaji, ob katerih so se 
ljudje nekoč veliko družili. 
Na koncert pa so povabili 
tudi goste, ki so popestri-
li dogajanje. Folklorna 
skupina Bolnišnica Ptuj 
je obiskovalce popeljala 
v življenje meščanov in 
njihove kulture, društvo 
Krog je poskrbelo za prele-
pe melodije iz ljudskih inštrumentov, pevci 
folklorne skupine pa so z ubranimi glasovi 
zapeli nekaj domačih. Za smeh in zaba-
vo na odru so poskrbeli domači humoristi 
Metka, Jožek in Gregec. Po prireditvi so bili 

obiskovalci še pogoščeni s kuhanim vinom 
in toplim čajem, ki ga je pripravila družina 
Šenveter. 

Nasmejani in zadovoljni obrazi tako obi-

skovalcev kot tudi vseh nastopajočih pa so 
bili samo še zahvala za celoletno delo in trud 
ter ogromna vzpodbuda za nadaljnje delo. 

Anja Tlakar, foto: Nejc Zidarič  
in Aleš Rola

Še je Veselje na vasi
Pevke ljudskih pesmi »Žitni klas«, ki delu-

jejo v okviru Kulturnega društva Benedikt, 
so v soboto, 28. novembra 2015, v Domu 
kulture Benedikt organizirale že četrto pri-
reditev Veselje na vasi. Dvorano so obisko-
valci in nastopajoči 
napolnili do zadnjega 
kotička.

Res je bilo veselo, 
kajti vabljeni pevci in 
godci so se potrudili in 
v dveh urah ogreli dla-
ni in srca. Najprej smo 
vsi občudovali sceno, 
ki jo je skupaj z Boja-
no Štefanec pripravila 
Danica Elbl. Slednja je 
prireditev tudi vodila 
spontano in vešče. 

Lepo je bilo vide-
ti plesalce Folklorne 
skupine Jurovčan in 
slišati ubran Jurovski 
oktet, pa Štiriperesno 
deteljico s Tezna in 
znane pevce skupine 
»Taščica«. Posebnost so bili ljudski pevci iz 
KUD Gabrijel Kolbič Zg. Velka in pevci KD 
Cirkulane s svojim štiriglasnim petjem.

Iz Lenarta so v goste prišli Vaški godci 
Pod lipo, iz Ruš pa skupina Ruševci, ki si 

imena ni nadela po kraju bivanja, temveč po 
divjem petelinu. Občinstvo sta zelo navduši-
la tudi brata Tadej in Tomi Horvat. Posebej 
se je izkazal Tomi, ki pri šestih letih že ima 
dovolj sape za igranje trobente.

Največ aplavza so si prislužili godci KUD 
Cvetlin iz sosednje Hrvaške, saj je njihova 
glasba budila prijetne spomine. Nastopile 
so še četrtošolke iz OŠ Benedikt in Ljudski 
pevci Vrelec. K dobri volji sta pripomogla 

Prijatelji iz vasi 
Ko smo se v začetku decembra udeležili 

Ambroževe maše za Jürjoške čebelarje v cer-
kvi sv. Jurija pri Sv. Juriju ob Ščavnici, smo 
bili deležni lepega petja Prijateljev iz vasi. 
Tam so fantje, tako rečemo 
mi, po darovani maši pred 
oltarjem zapeli in zaigrali 
čebelarsko himno, Slakovo 
melodijo Čebelar. Njihovo 
ubrano petje v akustični 
cerkvi se je dotaknilo sle-
hernega srca, ki ljubi lepo 
slovensko pesem. Zapeli 
so še več pesmi in bili na-
grajeni z bogatim aplav-
zom. Nismo si mogli kaj, 
da jih ne bi povprašali o 
njihovem nastanku in de-
lovanju. O tem so nam po-
vedali: »Smo skupina glas-
benih prijateljev, ki smo se 
zbrali pred 5 leti z željo, da 
bi s pesmijo popestrili naš 
vsakdanjik. Ker pa so našo 
pesem slišali tudi drugi, smo se odločili, da s 
pesmijo popestrimo tudi kašno praznovanje 
ali dogodek. Prepevamo in igramo glasbo 
znanih slovenskih skupin, kot so Lojze Slak, 
Ans. Toneta Rusa, Spev, Štirje kovači in dru-
go. Pojemo štiriglasno, slovenske in dalma-

tinske pesmi.« 
Člani skupine so: Jože Brunčič – prvi te-

nor, Cerkvenjak; Jože Vogrin – drugi tenor 
– kitara, Voličina; Feliks Rajh – bariton, Cer-

kvenjak; Ivan Požegar – bas, Destrnik; Franc 
Fekonja – harmonika frajtonerica, Cerkve-
njak in Srečko Hojnik – harmonika klavirka, 
Vitomarci.

Ludvik Kramberger

Takole je Žitni klas na kocu zapel skupaj z gosti. Prijatelji iz vasi pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Danica in Sandi, ki sta v skeču razlagala o 
težavah starejših zakoncev. Prireditev so za-
čele in končale pevke »Žitni klas«, ki so to-
krat povabile k sodelovanju dva pevca.

Predsednica Kulturnega društva Benedikt 
Metka Erjavc se je iskreno zahvalila nasto-
pajočim in obiskovalcem ter vsem, ki so 

sodelovali pri organizaciji in izvedbi, in jih 
povabila na koncert skupine, ki bo naslednje 
leto spomladi. Vsi, ki smo tokrat okusili Ve-
selje na vasi, bomo zagotovo radi prišli na 
vsak dogodek Žitnega klasa.

Nada Svetina
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Tekmovanja mladih 
Na vrhu državnega prvenstva do 19 let Komunala Sveta Trojica
Po šestih krogih državnega prvenstva v futsalu 
do 19 let so na vrhu razpredelnice igralci Ko-
munale Sveta Trojica, ki so zabeležili 4 zmage 

in 2 poraza in tako vknjižili 12 točk, kolikor jih 
ima tudi Sevnica s tekmo več. Igralci Benedik-
ta zasedajo 8. mesto s šestimi točkami. 

V tekmovanju do 17 let Slovenske gorice še naprej meljejo  nasprotnike
V državnem prvenstvu do 17 let igralci Sloven-
skih goric še naprej brez večjih težav premagu-
jejo nasprotnike. Nazadnje so se v gosteh znesli 
nad ekipo Dobovca 11:1. Po sedmih krogih in 
prav toliko zmagah zasedajo 1. mesto z 21 toč-
kami. Sledita ekipi Meteorplast iz Ljutomera 

(15 točk) in Benedikt (12).
Že jutri (19. 12. 2015) bomo v Voličini priča 
slovenskogoriškemu derbiju med Slovenskimi 
goricami in Benediktom. Tekma se bo v ŠD 
Voličina pričela ob 12.30.

Benedikt tik pod vrhom v tekmovanju do 15 let, Slovenske gorice do 13 let tretje 
Tudi v tekmovanju do 15 let igrajo slovensko-
goriški futsal klubi pomembno vlogo. Najbolje 
kaže mladim nogometašem Benedikta, ki po 8 
krogih zasedajo 2.  mesto s 15 točkami. Na 5. 
mestu so igralci Slovenskih goric z 12 točka-

mi. V državnem prvenstvu do 13 let so na vrhu 
vzhodnega dela lige superiorni Ptujčani, a bli-
zu vrha so tudi mladi igralci Slovenskih goric, 
ki zasedajo trenutno 3. mesto. 

Dejan Kramberger

JU-JITSU  

Dne 24. 10. 2015 je v Brežicah potekal med-
narodni ECC turnir Brežice open v ju-jitsu 

borbah, ki se ga je ude-
ležilo 18 klubov iz petih 
držav. Klub JJK Nippon 
Lenart je zastopalo 5 tek-
movalcev in sicer je v kat. 
U-10 3.mesto zasedel Jan 
Hrovat, 4. mesto pa Ga-
šper Urbanc. V kategoriji 
U-15 je med deklicami 
Kaja Hubernik zasedla 
3. mesto, med dečki pa je 
Jan Urban zasedel 4. me-
sto. V kategoriji kadetov 
je Tomi Tomažič zasedel 
2. mesto. Čestitke tek-
movalcem za dosežene 
rezultate.

A. F.

KARATE

10 članov Karate kluba WKSA Duplek nastopilo na prireditvi v Mariboru
Kar deset članov Karate kluba WKSA Duplek 
je izpolnilo normo in nastopilo v reprezen-
tanci Slovenije na prireditvi v Mariboru. Dvo-
rana Tabor je namreč gostila hkrati tri velika 
tekmovanja: Svetovne igre do 14 let, Svetovno 
prvenstvo za kadete in mladince in Svetovni 
pokal za člane in veterane. Nastopilo je okrog 
1000 tekmovalcev iz 26-ih držav iz vsega sveta 
in sicer v času od 5. do 8. novembra.
Karateisti Karate kluba WKSA Duplek so 
osvojili tri odmevne 
rezultate. Hera Agapito 
Masten je dosegla 3. me-
sto v športnih borbah na 
Svetovnih igrah za otro-
ke, Nik Mesarec je osvo-
jil prav tako 3. mesto v 
športnih borbah na Sve-
tovnih igrah za otroke 
in Matic Herga 2. mesto 
na Svetovnem prven-
stvu za kadete v skupin-
skih športnih borbah. 
Če povzamemo: Hera in 
Nik sta dosegla 3. mesto 
na svetovnih igrah, Ma-
tic je pa postal del ekipe 
svetovnih podprvakov! 
Tekmovalci iz Karate 
kluba WKSA Duplek so 
bili Jana Rojs, Hera Aga-
pito Masten, Vita Rojs, Lucija Mesarec, Sara 
Rojs, Miha Majer, Nik Mesarec, Vid Kovačevič, 
Tea Savec in Matic Herga.
Tekmovanje si je ogledal tudi ambasador za 
šport, strpnost in fair play RS Miroslav Cerar. 
Med častnimi člani so bili tudi okoliški župa-
ni, kjer naša karate zveza najbolj deluje in ki so 
kakorkoli pomagali pri organizaciji in nastopu 
svojih karateistov. Med njimi je bil tudi župan 
občine Duplek, kjer deluje naš klub, Mitja 
Horvat.
Polni adrenalina smo čakali na naš prvi nastop, 
ki ga je imela Jana Rojs. Nastopila je v katah 
in to odlično, a je imela v svoji kategoriji zelo 
dobre nasprotnice, ki so ji preprečile boj za 
medaljo. Lucija Mesarec je bila naslednja in 
je imela 10 nasprotnic v kategoriji, ki so prišle 
iz Romunije, Rusije, Italije, Srbije in Slovenije. 
Nastopila je bolje kot kadarkoli doslej, a tudi 

ona je imela prehudo konkurenco in ostala 
brez odličja. Nato je bil nastop naše Vite Rojs, 
Here A. Masten in Sare Rojs, ki so bile v kate-
goriji 17 tekmovalk. Od vseh treh je Sari uspe-
lo priti med 6 najboljših. V močni konkurenci 
sta v katah nastopala tudi Tea Savec in Miha 
Majer.
V športnih borbah sta nastopili Vita in Sara 
Rojs v isti kategoriji in obe sta se borili odlično. 
Sara je bila gotovo ena izmed najboljših in se je 

prebila med 8 najboljših in na koncu zgubila 
proti favorizirani tekmici iz Srbije. Nič manj 
ne moremo reči za Vito Rojs, ki se je prav tako 
prebila med 8 najboljših, a s še več truda. Njeni 
močni udarci tokrat niso bili dovolj, da bi pre-
magala tekmovalko iz Italije. Hera A. Masten 
je imela tokrat več sreče z žrebom in pokazala 
dovolj tekmovalnosti, da je osvojila odlično 3. 
mesto. Nik Mesarec je tokrat pokazal več in 
premagoval nasprotnike tudi z nožnimi tehni-
kami, ki so bile zelo natančne in so mu prine-
sle 3. mesto v svoji kategoriji. Matic Herga se 
je izkazal v ekipnih bojih, ki vključujejo tudi 
strateški del in se imenujejo rotacije. V ekipi z 
Mariom Gaubarjem in Nikom Kocetom je zelo 
pripomogel k srebrni medalji, ki jo je zasluže-
no osvojila. 

Matej Verbošt

Ekipa Wksa Duplek na svetovnih igrah.

Športnik in športnica Slovenskih goric za leto 2015

RAZPIS
Tudi v letu 2015, ki se počasi končuje, ni manjkalo odmevnih rezultatov naših športnikov 
in športnic v članskih kategorijah in mladih perspektivnih športnikov, ki v svet športa sto-
pajo preko mladinskih tekmovanj. Pred dvema letoma smo prav na pobudo uredništva Ov-
tarjevih novic ponovno oživili izbor športnika Slovenskih goric, ki poteka na območju UE 
Lenart. Tako bomo marca prihodnje leto v sodelovanju z Radiem Slovenske gorice, RASG 
Slovenske gorice, Športno zvezo Lenart in Športno zvezo Cerkvenjak izvedli izbor športni-
ka Slovenskih goric za leto 2015. Tako se želimo našim športnikom zahvaliti za dosežene 
rezultate in jim na ta simboličen način vliti novo motivacijo za nadaljnje delo. Letošnja 
svečana razglasitev najuspešnejših športnikov Slovenskih goric bo potekala marca 2016 v 
Benediktu. 

Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:
Naj športnik leta 2015
Naj športnica leta 2015 
Naj moška športna ekipa leta 2015
Naj ženska športna ekipa leta 2015 
Naj perspektivni športnik leta 2015
Naj perspektivna športnica leta 2015
Naj perspektivna ženska ali moška športna ekipa leta 2015
Nagrada za življenjsko delo na področju športa v Slovenskih goricah 

Predloge za posamezne kategorije lahko pošljejo tako pristojne občine, posamezniki ali klubi. 
Predlogi morajo obvezno vsebovati rezultate, ki jih je posameznik ali ekipa dosegla v minulem 
koledarskem letu. Pogoj za sodelovanje v Športniku in športnici leta Slovenskih goric je, da ima 
posameznik, posameznica stalno prebivališče na območju UE Lenart oz. ekipa sedež kluba na 
območju UE Lenart. 
O končnem izboru bo na podlagi prejetih predlogov in posebnega pravilnika, ki bo osnova za 
podelitev priznanj, odločala posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov uredništva Ovtarje-
vih novic, Radia Slovenske gorice, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak in predstavnikov občin. Predlo-
ge za naj športnike bomo zbirali do 21. 2. 2016. Vaše predloge z obrazložitvijo lahko pošljete na 
elektronski naslov ovtar.urednik@gmail.com ali na dejan.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.

FUTSAL 

1. SFL – Benedikt z novim trenerjem v želji do obstanka
V KMN Benedikt je po seriji porazov v 1. SFL 
prišlo do menjave na trenerskem mestu. Dar-
ka Križmana je na trenerskem mestu zamenjal 
Tomislav Novak, ki v klubu že več let deluje 
kot trener mlajših selekcij. Cilj kluba še naprej 
ostaja obstanek med slovensko futsal elito. V 
zadnjem, 11. krogu 1. SFL, so Benedičani sicer 
zabeležili poraz proti favoritu za naslov, ekipi 
RE/MAX Maribor (3:8), a so po besedah tre-

nerja Tomislava Novaka na pravi poti do na-
predka v igri. Predvsem prvi polčas (2:4) v tek-
mi proti Mariboru je kazal dobro igro, s katero 
so celo presenetili  goste. Zadetke za Benediča-
ne sta prispevala Bojan Klemenčič (2) in Alen 
Kopun. V prihodnem, 12. krogu čaka Benedi-
čane gostovanje v Kobaridu, naslednja domača 
tekma pa šele v petek, 15. januarja 2016, proti 
ekipi Sevnice. 

Državna futsal liga za ženske
Igralke Slovenskih goric presenetile ŽNK Pomurje
V 3. krogu državnega prvenstva v futsalu za 
ženske, ki je potekal v Ribnici, so igralke Slo-
venskih goric s preudarno in odgovorno igro 
presenetile favorizirano ekipo Pomurja in tek-

mo dobile z rezultatom 5:2. Že v 4. minuti je 
za vodstvo igralk iz Slovenskih goric poskrbela 
Nina Podhostnik. V 11. minuti je rezultat še 

povišala Valentina Tuš in postavila izid pol-
časa (2:0). V nadaljevanju so se Pomurke sicer 
približale na 2:1, a so igralke Slovenskih goric 
v eni svojih boljših tekem po zadetkih Vivien 

Meško, Valentine Tuš in Tine Pa-
liska tekmo suvereno pripeljale 
v svoj prid. V 4. krogu, ki je prav 
tako potekal v Ribnici, so igral-
ke Slovenskih goric svojo dobro 
formo potrdile tudi v tekmi proti 
Extremu Sodražica, ki so jo dobile 
z rezultatom 7:0. Svoj bogati strel-
ski repertoar je s štirimi zadetki 
pokazala Tina Paliska, ob enem 
avtogolu domačink sta zadetek za 
naša dekleta prispevali še Valen-
tina Tuš in Larisa Fras.  Po štirih 
tekmah zasedajo igralke Sloven-
skih goric 2. mesto (9 točk) z zgolj 
točko zaostanka za Celjankami. Na 
3. mestu sledijo Pomurke (7 točk).
Državno prvenstvo za ženske se 
nadaljuje ta vikend (19. 12. 2015 
od 15. ure dalje) v Voličini. Doma-
ča ekipa Slovenskih goric se bo ob 

17.30 pomerila z žensko futsal ekipo Zavas iz 
Vrhnike in ob 20. uri v derbiju dneva z aktual-
nimi državnimi futsal prvakinjami ŽNK Celje.

Mednarodni futsal turnir za ženske v Voličini pripadel Mariborčankam
Na mednarodnem futsal turnirju za ženske, 
ki je 29. 11. 2015 potekal v Voličini, se je po 
dveh odpovedih ekip tik pred zdajci pomerilo 
10 ekip iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. V slo-
vensko–hrvaškem �nalu med ŽNK Maribor in 
zagrebškim Alumnusom so suvereno slavile 
Mariborčanke (5:2) in tako vknjižile 25 točk v 
skupni seštevek 3. JAKO futsal superpokala za 
ženske. V tekmi za 3. mesto med ŽNK Celje in 
ŽNK Teleing Pomurje so po streljanju kazen-
skih strelov zmagale Celjanke. Domača ekipa 

Slovenskih goric je v močni konkurenci osvo-
jila končno 7. mesto. Najboljša igralka turnirja 
je bila Katja Nežmah (ŽNK MAribor), naj-
boljša vratarka Nikolina Severinski (Alumnus 
Zagreb), najboljša strelka Vita Ši�ar (ŽNK 
Pomurje 2). Finalne obračun si je ogledal tudi 
župan občine Leanrt, mag. Janez Kramberger, 
ki je skupaj s predsednikom komisije za mali 
nogomet pri MNZ Maribor, Bogdanom Šu-
putom, najboljšim ekipam in posameznicam 
podelil pokale in medalje. 

Ženska ekipa Slovenskih goric v Ribnici ugnala tudi Pomurke
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ZA RAZVEDRILO

»Peter, o čem razmišljaš, da si tako 
tiho?« je šivilja Marica pri malici povpra-
šala rezkarja Petra.

»Glavo si razbijam z vprašanjem, kako 
bi lahko v našem podjetju dosegli dvig 
plač,« je zamišljeno odvrnil Peter.

»Vprašanje je, če ima podjetje za to 
sploh dovolj denarja,« je dejal mizar Tone.

»Zaupno vam povem, da je denarja za 
zvišanje plač v podjetju več kot preveč. To 
mi je na štiri oči povedala prijateljica iz ra-
čunovodstva,« je zašepetala Marica. »Di-
rektor menda varčuje, da bi letos ustvaril 
čim večji dobiček. Upa, da si bo z njim in 
z visokimi dividendami pri lastnikih kupil 
novi mandat.«

Nekaj časa so vsi molčali, nato pa je 
Marica dvignila prst in dejala: »Našla sem 
rešitev. Ta in naslednji mesec bomo ime-
li zaradi izvoznega posla povečan obseg 
dela. Najbolje je, da direktorju predlaga-
mo začasno povečanje plač za dobo dveh 
mesecev.«

»Kaj nam pomaga povečanje plač za dva 
meseca, če bomo potem ponovno preje-
mali plače po starem,« je zamahnil z roko 
Tone.

»Eh, Tone, ti ničesar ne razumeš,« ga 
je oštela Marica. »Ali še nisi opazil, da so 

pri nas edine zares trajne rešitve tiste, ki 
so sprejete kot začasne. Davek na dodano 
vrednost, ki ga je vlada začasno povišala, 
je sedaj trajno višji. Tudi začasni varčeval-
ni ukrepi veljajo že dalj časa kot katerikoli 
drug zakon, da o trajni veljavi začasnih 
ukrepov za zmanjšanje socialnih transfer-
jev niti ne govorimo.«

»Marica ima prav,« je prikimal Tone. 
»Tudi moj sin se je odločil, da bo s svojo 
ženo začasno ostal doma, sedaj pa se že 
več let nikamor ne spravita.«

»Moja hči pa je pri nekem obrtniku do-
bila začasno zaposlitev, ki jo ji že štiri leta 
podaljšuje iz meseca v mesec,« je dodal 
Peter.

»Tako je,« je vzkliknila Marica. »Pri nas 
vse začasno velja trajno, trajno pa običajno 
ne velja niti začasno, tako kot na primer 
niti začasno ni veljal zakon o davku na 
nepremičnine, ki je bil sprejet kot trajna 
rešitev na davčnem področju.«

»Če je tako, potem lahko samo upa-
mo, da bo naše politike in menedžerje ob 
koncu leta vsaj začasno srečala pamet, da 
bodo trajno začasno poskrbeli za boljši 
ekonomski položaj vseh zaposlenih!« je 
vzkliknil Peter.

»Peter, o čem razmišljaš, da si tako pri nas edine zares trajne rešitve tiste, ki 
Trajno začasno

HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Na vozniškem izpitu
Na vozniškem izpitu kandidatka opazi, 
da se član izpitne komisije trese kot šiba 
na vodi.
»Kaj pa vam je?« ga vpraša
»Ustrašil sem se, ker ste šli pri prehite-
vanju v škarje.«
»Ah, potem pa kar zamižite, tako kot jaz, 
pa vas ne bo nič več strah.«

Rožice
»Kako te je včeraj sprejela žena, ko si se 
vrnil domov ves v rožicah?«
»Zasula me je z rožami.«
»Neverjetno.«
»Škoda, da jih prej ni dala iz lončkov.«

Nebesa?
Po prometni nesreči se je Peter zbudil v 
bolnišnici, kjer je vse belo.
»Ali sem že v nebesih,« je vzkliknil.
»Ne, jaz sem še vedno tu,« je odgovorila 
žena.

Zanimiva dejavnost
»Kaj delaš?«
»Nič.«
»Hm. Kako pa ti gre?«
»Še kar, samo konkurenca je čedalje 
hujša.«

Tehten razlog
»Poldetova žena je umrla. Ali boš šel na 
pogreb?« je žena vprašala moža.
»Verjetno ne,« je odvrnil mož.
»Zakaj pa ne, saj je Polde vendar tvoj 
prijatelj.«
»Nerodno mi je. On mene že tretjič vabi 
na pogreb žene, jaz pa njega nisem še 
nikoli.«

Življenjska resnica
»Ati, zakaj je lisica pojedla piščanca?«
»Zato, ker ni bil priden.«
»Če bi bil priden, pa bi ga pojedli mi, ali 
ne ati?«

Pomladna noč
»Draga, ali bi me imela za barabo, če bi ti 
danes ponoči vzel nedolžnost?« je fant na 
klopci v parku dahnil svojemu dekletu.
»Ne. Imela bi te za čarovnika.«

Nemogoča zahteva
»Ali ne bi bil že čas, da me predstaviš 
svoji družini,« je po burni noči ona 
vprašala njega.
»Nemogoče. Žena je na službeni poti, 
otroci pa študirajo v tujini.«

Prepir
»S šefom se obvezno vsak mesec 
skregava!«
»V našem podjetju pa prejemamo plače 
tedensko.«

Napačna taktika
»Ne vem, kaj naj storim. Kadar pridem 
ponoči domov s krokanja, se kot miška 
tiho prikradem v spalnico, vendar se žena 
vedno zbudi in me začne zmerjati.
»Zgleduj se po meni. Jaz vedno prihru-
mim domov kot burja in že od daleč ženo 
na ves glas vprašam, ali bova seksala. 
Potem se pretvarja, da spi kot top.«

Mikado
»Kaj danes počnete na ministrstvu?«
»Igramo mikado.«
»Kako gre to?«
»Kdor se prvi premakne, izgubi in mora 
plačati rundo.«

Dopust
»Najraje imam dopust, ker sem takrat 
popolnoma svoboden in počnem, kar 
hočem.«
»Kdaj in kje ga boš letos preživel?«
»Tega pa še ne vem. Kam bom šel na 
dopust, bo odločila žena, kdaj bom šel, 
pa šef.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Obvestilo dopisnikom in 
sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-
dane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih 
ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotogra�ja, če bistveno dopolnjuje pri-
spevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Ob-
jave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30—50 vrstic. Prispevki naj bodo v 
Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotogra�je morajo biti najmanj 
1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotogra�j opravi uredništvo. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora 
in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 29. januarja 2016! 
 Uredništvo
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lahko počelo v prihodnjih letih. Ali bomo člani s pomočjo društva sodelovali pri skupnem trženju 
pridelkov in izdelkov, morda sodelovali pri kakšnem projektu kot partnerji ali nosilci projekta, 
pridobivali nova znanja in izkušnje s strokovnimi ogledi itd … 

Možnosti je veliko, naloga članov pa je, da o tem razmislimo in do ustanovitve LAS Ovtar 
Slovenskih goric v naslednjih mesecih oblikujemo program dela, opredelimo �nanciranje in ka-
drovsko popolnimo organe društva. 

Spoštovane članice in člani društva! Vabim vas, da se aktivno vključite v razpravo in s tem 
prispevate k oblikovanju poslanstva društva in njegove pomembne vloge pri krepitvi razvoja 
podeželja Slovenskih goric. Hvala!

R. V

Praznični sejem v Lenartu
Božično-novoletni sejem v Lenartu je lepa 

priložnost za druženje in nakup daril lokal-
nih ponudnikov. Kot je že tradicija nekaj za-
dnjih let, sejem poteka ob petkih in sobotah 
v večernih urah, ko središče Lenarta zažari v 
modrih in belih lučkah.

Obiskovalcem je na 
Trgu osvoboditve na voljo 
bogata, praznično obar-
vana sejemska ponudba: 
kulinarične dobrote, vino, 
izdelki domače obrti, 
ročna dela, voščilnice, 
darila, medeni izdelki in 
še marsikaj … V hladnih 
decembrskih večerih pa 
nas grejeta kuhano vino 
in čaj. Sejem dopolnjuje 
bogat kulturni program 
za vse generacije, tako za 

najmlajše kot mlade po srcu. In vsi skupaj z 
nestrpnostjo pričakujejo obisk dobrih mož, 
ki obdarijo pridne otroke.

Ne zamudite! Sejem bo potekal še danes, v 
petek, 18. decembra, in v soboto, 19. decem-
bra 2015, med 16. in 21. uro. Vabljeni!

Slovenski zajtrk v VDC Mravlja v Lenartu
V Sloveniji smo v petek, 20. novembra 

2015, obeležili dan slovenske hrane, v okviru 
katerega je tudi letos potekal projekt Tradi-
cionalni slovenski zajtrk. Namen projekta je 
podpora slovenskim pridelovalcem in pre-
delovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja 
in pomena domače samooskrbe, ohranjanje 
čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeže-
lja, seznanjanje mladih s postopki pridelave 
in predelave hrane in spodbujanje zanima-
nja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko 
dostopnejša, sadje in zelenjava imata več 
vitaminov in posledično višjo hranilno vre-
dnost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko 
uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, 
barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznav-
na po bogatem in tradicionalnem okusu. Z 
naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/
predelovalcev posredno pripomoremo tudi 
k zmanjšanju sproščanja toplogrednih pli-
nov zaradi krajših transportnih poti, zagota-
vljamo trajnostno rabo površin, namenjenih 
pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta 

na podeželju in dvigamo stopnjo samooskr-
be s kakovostno, lokalno pridelano hrano 
ter tako izboljšujemo prehransko varnost 
prebivalstva.

K temu teži tudi Društvo za razvoj pode-
želja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, ki želi 
z Ovtarjevo ponudbo vzpodbujati nakup 
izdelkov in pridelkov neposredno na kmeti-
jah. Tudi letos smo se odločili za sodelovanje 
z VDC Polž, enoto Mravlja Lenart, v kate-
ro je vključenih 38 uporabnikov iz celotne 
Upravne enote Lenart. 

Za zajtrk smo skupaj z varovanci, usluž-
benci, prostovoljci in gosti uživali živila, 
kot so kruh, sir, maslo, med in jabolka – vse 
lokalnega izvora. Dobrote so prispevali: 
kmetija Kramberger - Šteinbauer iz Lenarta, 
Čebelarstvo in zelišča Kolarič s Svete Ane, 
Sadjarska kmetija Slanič iz Voličine in Kme-
tija Rojko iz Voličine. Vsem se iskreno za-
hvaljujemo za pomoč in sodelovanje.

Ob koncu pa še moto: Naj dan slovenske 
hrane postane prav vsak dan!

Tradicionalni slovenski zajtrk v VDC Polž 
Maribor, enota Lenart

V petek, 20. novembra 2015, smo v VDC 
Polž Maribor, enota Lenart, obeležili dan 
slovenske hrane v okviru projekta Tradicio-

nalni slovenski zajtrk. K sodelovanju nas je 
ponovno povabilo Društvo za razvoj pode-
želja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, katero 

nam je dostavilo živila 
lokalnih pridelovalcev 
(maslo, med, jabolka, 
sir, kruh …). Na zaj-
trk smo povabili tudi 
predstavnike Občine 
Lenart, ki so se povabi-
lu velikodušno odzva-
li. Veselo druženje je 
potekalo ob prijetnem 
klepetu in ob zvokih 
harmonike.

Gordana Kosanič, 
vodja enote Lenart

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Zasedanja organov LAS Ovtar Slov.goric
15. redna seja razvojnega sveta LAS

V torek, 24. novembra 2015, je v mali dvorani Centra Slovenskih goric potekala 15. redna 
seja razvojnega sveta (upravnega odbora) Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih 
goric«.

Na seji so člani organa pregledali uresničevanje in izvajanje ukrepa LEADER v letu 2015 
(vsebinska in �nančna analiza) in se osredotočili na predlog programa dela in �nančnega na-
črta društva za leto 2016, na spremembe statuta društva in variante preoblikovanja društva, ki 
so posledica nastajanja pogodbenega partnerstva nove lokalne akcijske skupine.

Nadzorni odbor
V torek, 1. decembra 2015, je zasedal nadzorni odbor, ki je pregledal delovanje društva, 

zlasti z vidika �nančne analize društva za obdobje januar-november 2015.

8. redni občni zbor
V četrtek, 3. decembra 2015, je na sedežu društva potekal tudi 8. redni občni zbor Društva 

za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«. Poleg obravnave poročil o delu društva v 
2015 (vsebinsko, �nančno 
in s strani nadzornega od-
bora) ter načrta dela za leto 
2016 so se člani osredoto-
čili predvsem na potrebe 
sprememb statuta društva 
zaradi Uredbe CLLD, ki za 
novo programsko obdobje 
2014-2020 ureja pogoje za 
oblikovanje in postopke za 
izbor in potrditev lokalnih 
akcijskih skupin ter naloge 
lokalnih akcijskih skupin..

Iz nagovora predsednika društva Andreja 
Kocbeka na občnem zboru

Spoštovane članice in člani Društva za razvoj podeželja 
»LAS Ovtar Slovenskih goric«!

Spoštovani gostje!
V obdobju med zadnjim programsko volilnim občnim 

zborom, od decembra 2014 do današnjega zbora, je bil po-
udarek na zaključevanju projektov iz ukrepa LEADER za 
obdobje 2007-2013. 

S pomočjo upravljavca društva – Razvojne agencije 
Slovenske gorice – in nadzornega organa, Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, je bilo v letošnjem letu 
pripravljenih in vloženih 16 zahtevkov projektov in opra-
vljenih 5 kontrol projektov na terenu. 

Z zaključkom leta 2015 se tudi uradno zaključuje ukrep 
LEADER. Preko naše LAS je bilo za 68 projektov odobre-
no so�nanciranje s strani MKGP, 67 projektov pa je do 31. 
avgusta bilo zaključenih. Bruto vrednost vseh projektov je 
bila 1,057.129,25 EUR. So�nanciranje iz ukrepa LEADER 
je bilo za okoli 50 %, oziroma 529.213,19 EUR. Med večje in zahtevnejše projekte, ki so povezo-
vali ponudnike našega podeželja, bi uvrstil: Ovtarjevo ponudbo, Po Goricah, Agatine skrivnosti, 
Učne kmetije, Širitev VTC 13, Signalizacija na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in Zadruga 
Dobrina. 

Ob tej priložnosti izrekam zahvalo strokovnim sodelavkam RASG in njihovi direktorici Tanji 
Vintar. Čestitam, opravile ste zahtevno delo in dale izjemen prispevek k uspešnim pripravam, 
spremljanju, nudenju pomoči in zaključkom projektov.

Izvajanje programa za leto 2015 je bilo v veliki meri odvisno tudi od procesa sprejemanja 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2014–2020 ali krajše Ured-
ba o CLLD. Ta uredba je na novo opredelila in določila pogoje za oblikovanje in postopke za 
izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij 
lokalnega razvoja ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvaja-
nje CLLD.

Zaradi te Uredbe smo morali aktivnosti za pripravo SLR za območje LAS za 2014–2020 pre-
staviti iz prvega četrtletja v zadnje četrtletje 2015. Po opravljenih delavnicah oktobra in novem-
bra in prejetih projektnih idejah se bo izdelala SLR, ki naj bi jo ob koncu januarja 2016 predali 
v ocenjevanje Koordinacijskemu odboru CLLD. 

V letošnjem letu se je območje LAS povečalo še za območje občin Šentilj, Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah in Pesnica. Nova LAS, ki bo organizirana kot pogodbeno partnerstvo, bo obsega-
la področje 10 občin. Za so�naciranje projektov bo na voljo 2,591.443,62 EUR. 

Iz povedanega sledi, da Društvu za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, ki je bilo 
ustanovljeno za pristop k izvajanje ukrepa LEADER, Uredba odreka pravico izvajanja poslan-
stva LAS. Kajti Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), s katero je 
država začrtala delovanje LAS v programskem obdobju 2014–2020, določa, da so LAS lahko le 
pogodbena partnerstva in ne več društva. Zato je društvo skupaj z občinami jeseni pričelo izva-
jati potrebne aktivnosti za vzpostavitev LAS v skladu z zahtevami nove zakonodaje na področju 
razvoja podeželja. 

Kaj navedeno pomeni za delovanje Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih go-
ric«? 

Pomeni konec obdobja, ko je društvo delovalo kot LAS in razpisovalo sredstva za projekte, 
čeprav društvu ostaja dolžnost poročanja in omogočanja izvajanja kontrol projektov iz ukrepa 
LEADER 2007-2013 še 5 let (do konca leta 2020). Tudi članstvo v društvu se bo najverjetneje 
spremenilo, saj občine kot glavni akterji razvoja območja in nekateri posamezniki morda ne 
bodo več člani društva, ampak bodo svoje razvojne naloge uresničevali le preko nove LAS Ovtar 
Slovenskih goric. 

Vsled tega imamo na današnjem občnem zboru tudi razpravo o spremembah statuta društva. 
Te spremembe so namenjene prilagoditvi na novo nastale razmere in za nemoteno prihodnje 
delovanje društva kot pogodbenega partnerja – če se tako odločimo – v novi LAS Ovtar Sloven-
skih goric.

Naloga vseh članov društva je, da predstavimo svoja pričakovanja in ideje, kaj bi društvo 


