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Poslanci so sredi novembra po maraton-
ski seji državnega zbora, ki je trajala 21 ur 
(od 10. ure dopoldne do 7. ure zjutraj na-
slednjega dne), sprejeli zakon o davku na 
nepremičnine. Novi davek bodo zavezanci 
začeli plačevati s 1. januarjem 2014, ko bo 
država ukinila štiri davke oziroma pristoj-
bine: nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, davek od premoženja, prispevek 
za vzdrževanje gozdnih cest in davek na ne-
premičnine večje vrednosti (preko 500.000 
evrov). Toda, pozor: prvi trije davki oziro-
ma prispevki so šli doslej v občinske prora-
čune, z novim davkom na nepremičnine pa 
bo drugače – ena polovica zbranih sredstev 
bo šla v državni, druga polovica pa v občin-
ske proračune!

V Sloveniji ima zelo veliko državljanov 
lastniško stanovanje ali hišo. Njihovi la-
stniki bodo po novem za stanovanja ozi-
roma hiše, v katerih prebivajo ali jih daje-
jo v najem, plačevali 0,15-odstotni davek. 
Osnova za njegovo odmero bo posplošena 
tržna vrednost nepremičnine, ki je navede-
na v registru Geodetske uprave Republike 
Slovenije (GURS). V prehodnem trile-
tnem obdobju bo osnova nižja – naslednje 
leto bo znašala 80 odstotkov, leta 2015 pa 
90 odstotkov posplošene tržne vredno-
sti. Kdor živi v hiši, ki je vredna več kot 
500.000 evrov, bo za vrednost nad 500.000 
evrov plačal 0,25-odstotni davek. Za nere-
zidenčne stanovanjske nepremičnine bodo 
lastniki plačali 0,50-odstotni davek, za po-
slovne in industrijske nepremičnine (razen 
energetskih) 0,75-odstotni, za energetske 
nepremičnine 0,40-odstotni, za kmetijske 
stavbe 0,30-odstotni, za objekte za javno 
rabo 0,50-odstotni in za objekte za drugo 
splošno rabo 0,50-odstotni davek.

Za zemljišča so po novem zakonu nasle-
dnje davčne stopnje: za kmetijska zemljišča 
0,15-odstotna davčna stopnja; za gozdna 
zemljišča 0,07-odstotna; za zemljišča za po-
slovno in industrijsko rabo 0, 75-odstotna; 
za zemljišča za energetsko rabo 0,40-od-
stotna: za zemljišča za gradnjo stavb 0,50-
odstotna; za ostala zemljišča 0,50-odstotna 
in za zemljišča za stanovanjsko rabo (funk-
cionalna zemljišča) 0,15-odstotna davčna 
stopnja. Zakon določa tudi zgornjo mejo 
davka na kmetijska in gozdna zemljišča. 
Za kmetijska zemljišča, ki po dejanski rabi 
niso trajni nasadi, bodo lastniki plačali naj-
več 20 evrov na hektar, za gozdna zemljišča 
pa največ pet evrov na hektar.

Prejemniki socialne pomoči ali varstve-
nega dodatka bodo plačevali polovico niž-
ji davek na nepremičnino, v kateri živijo, 
invalidi na invalidskih vozičkih pa 30 od-
stotkov nižji. Kdor ne bo mogel plačati dav-
ka, bo lahko dal predlog, da se mu država 
vknjiži na nepremičnino.

Za stavbe, ki so bile zgrajene nezakoni-
to, se bo osnovna stopnja davka povečala 
za trikrat.

Davka na nepremičnine ne bo treba pla-
čevati za kulturne spomenike, ki služijo 
za javno dobro, za sakralne objekte v lasti 
registriranih verskih skupnosti, za gasilske 
domove v lasti gasilskih društev, za varova-
ne gozdne površine in za neplodna zemlji-
šča s šifro dejanske rabe 5000 in 6000. 

Plačevanja davka na nepremičnine so 
oproščene tudi humanitarne organizaci-
je, mednarodne organizacije, institucije 
Evropske unije in diplomatska predstavni-
štva tujih držav. 

Z novim davkom na nepremičnine naj 
bi država letno zbrala 400 milijonov evrov. 

Lani pa je z nadomestilom za uporabo 
stavbnega zemljišča zbrala 185,5 milijona 
evrov, z davki od premoženja 4,6 milijona 
evrov, s pristojbinami za vzdrževanje goz-
dnih cest skoraj 2 milijona evrov in z davki 
na nepremično premoženje večje vredno-
sti nekaj več kot 0,5 milijona evrov.

Prihodke od davka na nepremičnine si 
bodo po triletnem prehodnem obdobju 
delile občine in država v razmerju 50:50. 
Prva tri leta pa bo davek v celoti dobila 
država, občinam pa bo zagotovila enak 
znesek, kot so ga dobile z nadomestilom za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012, 
ki so ga same odmerile.

Občina lahko po zakonu v skladu z me-
rili svoje prostorske in ekonomske politike 
omenjene davčne stopnje v delu, ki pripada 
občinam, povečajo ali zmanjšajo za največ 
50 odstotkov. Občine, ki prejemajo davč-
no izravnavo, pa davčnih stopenj ne smejo 
zniževati.

Zakonu o davku na nepremičnine so in 
še vedno najbolj nasprotujejo organizacije 

oziroma združenja obrtnikov, podjetnikov, 
kmetov in občine. Novemu zakonu očita-
jo, da ogroža lokalno samoupravo, da je 
ukinil finančno avtonomijo občinam, da 
zavira razvoj podeželja, da vzpostavlja gro-
bo centralizacijo Slovenije, da uvaja tiho 
nacionalizacijo, da uničuje konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva, obrti, podjetni-
štva ter kmetijstva, da ogroža mirno starost 
starejšim lastnikom nepremičnin z nizki-
mi prejemki ter da krivično prerazporeja 
bremena krize. Nasprotniki zakona so v 
zadnjem tednu pred njegovim sprejemom 
zbrali proti njemu preko 70.000 podpisov 
volivk in volivcev.

Državni svet je na zakon o davku na 
nepremičnine izglasoval odložilni veto. V 
tem primeru poslanci o zakonu še enkrat 
glasujejo. Nekatere stranke pa so že napo-
vedale, da bodo zakon poslale v presojo 
ustavnemu sodišču. Vse kaže, da bo zakon 
o davku na nepremičnine še kar nekaj časa 
buril duhove.

T. K.

Po burni razpravi poslanci sprejeli nov zakon o davku na nepremičnine

Novi zakon čaka še ustavna presoja
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Obe stavbi osrednje lenarške osnovne šole sta energetsko obnovljeni. Slavnostno odprtje je bilo 
v okviru osrednje slovestnosti ob lenarškem občinskem prazniku. Občina bo z uvedbo davka na 
nepremičnine državi plačevala davek za šole in vrtce, ki je bil doslej prihodek občine.

Fo
to

: E
. P

.

Ovtarjeve novice 21_44.indd   1 11/25/2013   1:25:11 PM



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 10  | 29. NOVEMBER 20132 | 

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Člani sindikata imajo nekoliko več pravic

Podobno kot povsod v sodobnem svetu 
je tudi v Sloveniji in še posebej v Slo-
venskih goricah vse več delavcev zapo-

slenih v mikro in malih podjetjih ali obrtnih 
obratovalnicah. V Sloveniji je bilo na začetku 
lanskega leta 129.435 mikro in malih podjetij, 
v katerih je delalo preko 56 odstotkov vseh za-
poslenih v državi. Tudi v osrednjih Slovenskih 
goricah je največ delavcev zaposlenih pri ma-
lih delodajalcih. Tem delavcem bodo po no-
vem letu pripadale plače in druge pravice po 
novi kolektivni pogodbi, saj so predstavniki 
Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov 
Slovenije in Sindikata obrti in podjetništva 
Slovenije konec oktobra sklenili novo panožno 
kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo. 
Uporabljati jo bodo začeli 1. januarja 2014. 
Sklenili so jo za določen čas do 31. 12. 2016.

V kolektivni pogodbi so določeni zneski 
najnižjih osnovnih plač (to so plače brez vseh 
dodatkov). Najnižja osnova bruto plača za 
prvi tarifni razred znaša 576,54 evra, za dru-
gi 599,38 evra, za tretji 630,30 evra, za četrti 
644,76 evra, za peti 683,66 evra, za šesti 783,72 
evra, za sedmi 917,12 in za osmi tarifni razred 
1028,28 evra. Plače delavcev so sestavljene iz 
osnovne plače, dodatkov po posameznih vr-
stah, dela plače na podlagi delovne uspešnosti 
in dela plače iz naslova poslovne uspešnosti, 
če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo 
na podjetniški ravni, splošnim aktom deloda-
jalca ali s pogodbo o zaposlitvi.

Delavcu pripadajo tudi dodatki zaradi neu-
godne razporeditve delovnega časa. Za nočno 
delo mu pripada 30-odstotni dodatek, za nad-
urno delo 30-odstotni, za delo v nedeljo 50-
odstotni, za delo ob prazniku in dela prostih 
dnevih po zakonu 50-odstotni in za silvestro-

vo 50-odstotni dodatek. Za čas pripravljenosti 
na delo pripada delavcu desetodstotni doda-
tek. Osnova za izračun dodatkov je osnovna 
plača delavca za polni delovni čas in iz tega 
izračunana ustrezna urna postavka.

Delavcu pripada tudi dodatek za delovno 
dobo najmanj v višini 0,5 odstotka od osnov-
ne plače za vsako izpolnjeno leto skupne de-
lovne dobe.

Delavcem pripada tudi del plače na podlagi 
delovne uspešnosti, ki se določi glede na de-
lavčevo gospodarnost, kakovost in obseg opra-
vljenega dela. Če delavec presega pričakovane 
rezultate po omenjenih kriterijih, mu pripada 
na podlagi delovne uspešnosti del plače, ki ne 
sme biti manjši od enega odstotka.

Po kolektivni pogodbi dejavnosti pripada 
delavcem v obrti in podjetništvu tudi regres za 
letni dopust, ki ne sme biti manjši od vsakokra-
tne minimalne plače, povečane za en odstotek.

V primeru smrti delavca pripada njego-
vim ožjim družinskim članom solidarnostna 
pomoč v višini povprečne mesečne plače na 
zaposlenega v Sloveniji.

Delavcem pripada tudi jubilejna nagrada: 
za deset let delovne dobe pri istem deloda-
jalcu 30 odstotkov povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji. Za dvajset let delovne 
dobe pri zadnjem delodajalcu 50 odstotkov 
in za 30 let delovne dobe pri zadnjem delo-
dajalcu 70 odstotkov povprečne mesečne 
plače zaposlenih v Sloveniji. Članu sindikata 
pripada za 10, 20 in 30 let delovne dobe pri 
zadnjem delodajalcu dodatnih deset odstot-
kov povprečne plače v Sloveniji. To dodatno 
pravico član sindikata uveljavlja pri delodajal-
cu s člansko izkaznico sindikata, podpisnika 
kolektivne pogodbe.

Bilateralna županska konferenca
Župani slovenskogoriških občin so se 

20. novembra že šestič srečali s svojimi 
avstrijskimi kolegi iz sosednje regije 

Štajerski Vulkanland na bilateralni županski 
konferenci. Ta se sklicuje dvakrat letno, njen 
namen pa je spodbu-
janje čezmejnega so-
delovanja in izvajanje 
skupnih razvojnih pro-
jektov. Tokratno sreča-
nje je potekalo v Bad 
Radkersburgu, avstrij-
ski Radgoni. Županom 
je bilo predstavljenih 
več konkretnih projek-
tov, ki kažejo aktivno 
sodelovanje projektnih 
partnerjev z obeh stra-
ni meje in predstavlja-
jo veliko spodbudo za 
prihodnje. 

Podrobneje bomo o vsebini konference in 
o priložnostih za sodelovanje zapisali za na-
slednjo številko Ovtarjevih novic.

T. V., foto: Günther Zweidick 

Vlada uničuje slovensko podeželje
SDS nasprotuje dodatnim davčnim obre-

menitvam slovenskega podeželja preko 
predlaganih davkov, davka na nepremič-

nine, dviga dohodnine, dviga katastrskega 
dohodka ter ostalih dajatev, ki grozijo.

Več kot očitno je, da vlada Alenke Bratušek 
nima vizije in koncepta, kako urediti finanč-
no stanje države. To se najbolje kaže pri spre-
jemanju predloga Zakona o davku na nepre-
mičnine, ki se je spreminjal iz dneva v dan, 
z vsakim sestankom pa so prihajali drugačni 
izračuni v škodo občin, podeželja, kmetoval-
cev, malih obrtnikov in podjetnikov. Največjo 
škodo pa bo oblast z obdavčitvijo naredila že 
tako opešanemu slovenskemu kmetijstvu.

Slovensko podeželje na žalost nima podpore 
pri resornem ministru Židanu. Ta je 27. junija 
2013 zavajal, ko je govoril, da »v okviru davka 
na nepremičnine ni potrebe, da bi obdavčili 
zemljišča, gozdove in objekte, ki se uporabljajo 
za kmetijsko pridelavo«, saj je 17. oktobra de-
jal: »Nasprotovanje zakonu dejansko pomeni 
nasprotovanje proračunu, to pa bi pomenilo 

konec vlade.« Žalostno. Očitno se davčna po-
litika uporablja kot sredstvo za »razredni boj« 
in za kaznovanje vseh tistih skupin, ki ne pod-
pirajo vlade Alenke Bratušek.

 Glede na celotno gospodarsko in socialno 
stanje v državi pa bo za marsikaterega posa-
meznika, kmeta, obrtnika, podjetje ali koga 
drugega dodatna obdavčitev pomenila pro-
blem za preživetje ali ga pahnila celo na rob 
preživetja. 

Slovenski ljudje so si hiše in stanovanja 
zgradili s svojimi rokami, s svojimi žulji, ve-
činoma še v prejšnjem stoletju. In njihova 
vrednost nepremičnin danes zagotovo ne od-
raža njihovega ekonomskega stanja. Dodatna 
položnica, ki bo na vsako gospodinjstvo pri-
šla junija, bo velik šok. Šok za ljudi, ki so vse 
življenje delali pošteno in si trgali od ust, da 
so si ustvarili svoj dom. To je nepremišljeno, 
nepošteno in škodljivo!

OO SDS Benedikt, OO SDS Cerkve-
njak, OO SDS Lenart,  OO SDS Sv. Ana, OO 
SDS Sv. Jurij v Slov. gor., OO SDS Sv. Trojica

Zakaj kadrovske težave v ZD Lenart?
V Zdravstvenem domu Lenart že od za-

četka petdesetih let prejšnjega stoletja 
skrbijo za preventivo in kurativo ljudi 

na območju Upravne enote Lenart z bližnjo 
okolico. Danes je Zdravstveni dom Lenart 
manjši diagnostični center, kjer skrbijo za vse 
dejavnosti, ki so predpisane s 7. členom Za-
kona o zdravstveni dejavnosti. V zadnjih letih 
je stavba Zdravstvenega doma Lenart doži-
vela številne posodobitve in razširitve. Veliko 
so vlagali tudi v izobraževanje in pridobitev 
ustreznih kadrov, za katere so uredili dodatnih 
1.200 m2 uporabnih površin. Ves čas se trudi-
jo dejavnost približati uporabnikom, zato so 
posodobili številne delovne procese in prido-
bili certifikat kakovosti ISO 9001/2008. Kljub 
temu so v Zdravstvenem domu Lenart konec 
oktobra prejeli odločbo inšpektorja za delo, da 
dva zdravnika nimata ustreznih licenc za delo 
v splošni ambulanti. O aktualnih zadevah smo 
se pogovarjali z direktorjem Zdravstvenega 
doma Lenart Jožefom Krambergerjem, dr. 
med., spec. splošne medicine. 

Kako komentirate odločbo inšpektorja za 
delo? Šušlja se tudi, da zdravniki odhaja-
jo, ker niso zadovoljni z vašim vodenjem 
Zdravstvenega doma Lenart? Res je, delovni 
inšpektor nam je izdal odločbo, da dva zdrav-
nika nimata ustrezne licence. 

Drži tudi, da se je letos zamenjalo kar ne-
kaj zdravnikov in se za te menjave ne čutim 
krivega, če naštejem samo nekaj primerov. 
Zdravnik Matija Žerdin, dr. med., je odšel na 
specializacijo rentgenologije v UKC Maribor, 
sicer z decembrom 2013 ne bi mogel več opra-
vljati dela kot zdravnik v splošni ambulanti, 
ker mu poteče licenca. Zdravnik Ivan Mitro-
vić, dr. med., spec. druž. med., se je odločil, da 
ne bo več delal v zdravstvu, oziroma v splošni 
ambulanti, kajti odločil se je, da bo raje opra-
vljal svoj poklic v farmaciji. Zdravnica Jasna 
Džanić Unger, dr. med., spec. druž. med., je 
po 14 dneh zaposlitve pri nas dobila službo v 
Mariboru pri koncesionarju in ta ji je ponudil 
za 1.000 evrov višjo plačo, kot jo po Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju lahko izplača-
mo v Zdravstvenem domu Lenart. 

Kaj pa Began Muković? Cenjeni kolega dok-
tor Began Muković je specialist anesteziolog 
in reanimatolog z ustrezno licenco in verje-
mite mi, da delo na tem področju zelo dobro 
obvlada. V Zdravstvenem domu Lenart se je 
zaposlil pred šestimi leti, ko je bila velika po-
treba po urgentni dejavnosti predvsem zaradi 
visokega števila prometnih nesreč ob gradnji 
pomurskega kraka avtoceste. Verjetno se 
spomnite, da se je takrat veliko pisalo o pre-
obremenjenosti zdravnikov zaradi urgence in 
dežurstev. Takrat je bilo 
na kolegiju županov 
dogovorjeno, da bomo 
zaposlili zdravnika za 
opravljanje urgence in 
da ga bodo sofinancira-
le občine, kar ni bilo ni-
koli realizirano. Zdrav-
nik Began Muković še 
danes opravlja urgenco 
20 do 22-krat meseč-
no. Ker so pacienti zelo 
zadovoljni z njegovim 
delom, so si ga priče-
li izbirati za osebnega 
zdravnika in danes je 
zanj opredeljenih pri-

bližno 900 pacientov. 

In kaj odločba inšpektorja pomeni za na-
daljnje delo dr. Mukovića? Zdravnik Began 
Muković lahko še dalje opravlja delo v dežur-
ni ter urgentni službi, ne sme pa imeti oprede-
ljenih pacientov. Ti si lahko izberejo drugega 
zdravnika v ZD Lenart.

Torej ima licenco in zakaj kljub temu ne 
sme delati v splošni ambulanti? Zato, ker 
nima licence za splošno oziroma družinsko 
medicino, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona 
o zdravniški službi. 

Samo 10. a člen izključuje 10. člen, saj v pr-
vem odstavku 10. a člena piše, da sme zdrav-
nik s strokovnim izpitom samostojno opra-
vljati vse dejavnosti. Zdi se mi, kot da vam 
poskuša nekdo preko inšpekcije nagajati? 
Na to vprašanje ne bom odgovoril, ker še in-
špekcijski postopek tudi ni zaključen. Res je, 
da mora zdravnik za delo v splošni ambulanti 
imeti licenco za družinsko medicino. 

Kako pa je s prof. dr. Boženo Pejkovič, tudi 
ona nima ustrezne licence? Prof. dr. Bože-
na Pejkovičeva, dr. med., spec, fiziatrije, se je 
pred 15 leti zaposlila v ZD Lenart kot šolska 
zdravnica. Ker je imela veljavno licenco za 
zdravnika fiziatra, je bil pogoj, da lahko dela, 
kot šolska zdravnica, če opravi dvosemestrski 
podiplomski študij iz varstva žena, otrok in 
mladine. Študij je uspešno opravila. 

Njeni takratni šolarji so danes odrasli in kot 
taki so izbiro pri njej obdržali. Ko je odšla na 
novo delovno mesto na Medicinsko fakulteto 
Maribor, je ostala potreba po njeni zaposlitvi 
zaradi njenih 800 opredeljenih pacientov, ki 
so jo želeli obdržati kot izbrano zdravnico. Ne 
glede na njeno strokovnost jim to preprečuje 
10. člen Zakona o zdravniški službi. Njene pa-
ciente čaka enaka usoda kot paciente zdravni-
ka Begana Mukovića. 

Ali bo dovolj zdravnikov, pri katerih bi lah-
ko pacienti naredili izbiro osebnega zdrav-
nika? Meni je zelo žal, kar se dogaja, ker me-
nim, da je najbolj pomembno, da so z delom 
zdravnikov zadovoljni pacienti. Naredili pa 
bomo vse, da bodo lahko pacienti omenjenih 
zdravnikov izbrali kakovostne zdravnike, saj 
je zadovoljstvo pacientov naša največja skrb. 
Zadnji čas je, da se o teh težavah pogovorijo 
stroka in pristojne institucije ter se naredi red 
na tem področju. Reševanje teh problemov 
preko medijev samo dodatno bega naše paci-
ente in to zagotovo ne prispeva k dvigu kvali-
tete zdravstvenih storitev. 

Nina Zorman

Člani sindikata, ki je podpisnik kolektivne 
pogodbe, se lahko po novem zakonu o delov-
nih razmerjih na pogajanjih dogovorijo, da 
bodo njihovi člani imeli nekaj več pravic kot 
drugi delavci, saj nosijo breme pogajanj za vse 
delavce. Po novi kolektivni pogodbi za obrt 
in podjetništvo imajo člani SOPS en dodaten 
dan dopusta, poleg tega pa imajo ob rojstvu 
otroka pravico do dveh in ne samo do enega 
prostega dneva.

V času praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in 
študenti pravico do nagrade za polni delovni 
čas. Za dijake v prvem letniku znaša nagra-
da 90 evrov, za drugi 120 evrov, za tretji 150 

evrov in za četrti letnik 150 evrov. Študentom 
pa pripada za vse letnike 170 evrov nagrade.

Po novi kolektivni pogodbi je delodajalec 
dolžan delavcu zagotoviti topli obrok med 
delom, oziroma regres za malico, ki ne sme 
biti nižji od 4.90 evra dnevno. Delavec je 
upravičen tudi do povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela v višini 70 odstotkov cene 
najcenejšega javnega prevoza.

Delavec je upravičen tudi do terenskega 
dodatka. Če mu tri obroke hrane in prenoči-
šče zagotovi delodajalec, je upravičen do te-
renskega dodatka v višini 4 evre na dan.

T. K.
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riji inovacij. Bronasti grb je 
prejel tudi Študentski klub 
Slovenskih goric, ki letos 
praznuje 10. obletnico de-
lovanja in je dejaven tudi 
na nacionalnem nivoju.

Podeljena sta bila dva 
srebrna lenarška grba. 
Igor Alatič je član Sloven-
skogoriškega pihalnega 
orkestra MOL Lenart od 
njegove ustanovitve leta 
1992. Dirigentsko palico 
je prevzel leta 1999, kar je 
orkestru dalo nov zagon in 
ustvarjalno energijo. Pod 
njegovim vodstvom orke-
ster igra skladbe različnih 

glasbenih zvrsti - klasična 
dela, filmsko glasbo, pri-
redbe narodnozabavnih 
skladb in moderne sklad-
be. Planinsko društvo 
Lenart je bilo ustanovlje-
no v decembru leta 1974. 
Društvo od ustanovitve pa 
do danes v širšem prostoru 
Slovenskih goric skrbi za 
popularizacijo pohodni-
štva, planinarjenja, rekrea-
cije in varstva narave. Ves 
čas deluje v javno korist. S 
številnimi dejavnostmi pri-
bliža pohodništvo, varstvo 
naravne dediščine in skrb 
za naravno okolje širši jav-
nosti, vsem generacijam, 
od otrok do starejših.

Zlati lenarški grb je 
prejela Vida Šavli. Že več 
kot 30 let aktivno sodeluje 
v življenju in delu v občini 
Lenart. Od 1982 do 1986 je 
bila ravnateljica OŠ Lenart. 
V obdobju od 1986 do 
1990 je bila dejavna v funk-
ciji predsednice Skupščine 
Občine Lenart in je vtisnila 
pečat tedanji občini. To je 
bilo obdobje ko je poleg 
urejanja komunalne infra-
strukture, potekala gradnja 
telefonskega omrežja na 
celotnem območju teda-
nje občine. Lenart je dobil 
kabelsko televizijo. Eden 

od najpomembnejših 
projektov, h kateremu 
je osebno veliko pri-
pomogla Vida Šavli, je 
bil začetek zbiranja in 
sortiranja komunalnih 
odpadkov. V 90-ih le-
tih prejšnjega stoletja 
se je vključila v razvoj 
takratne občine Lenart 
s projekti Celostnega 
razvoja podeželja in 
obnove vasi (CRPOV), 
ki so bili sofinancirani 
z državnimi sredstvi. 

Od ustanovitve v de-
cembru 2007 je predse-
dnica Društva za razvoj 
podeželja LAS Ovtar 
Slovenskih goric, v 

okviru katerega je bilo 
sofinanciranih in izve-
denih veliko projektov 
s področja turizma, 
kmetijskih dejavnosti, 
ponudbe podeželja, 
naravne in kulturne 
dediščine in lokalne 
samooskrbe s produkti 
podeželja. 

Vida Šavli se je v svo-
jem imenu in v imenu 
vseh nagrajencev v 
vsebinsko polnem in 
čustvenem nagovoru 
zahvalila za priznanja.

Edvard Pukšič, 
Foto Tone

Lenart

Bogat praznik občine Lenart
Prireditve ob letošnjem prazniku občine 

Lenart so se vrstile od 23. oktobra do 
15. novembra. Vključili so se vsi de-

javniki organiziranih dejavnosti in poskrbeli 
za pestro paleto dogodkov. Spremljali smo 
številne kulturne prireditve s predstavami za 
otroke, koncerti in razstavami, športna sreča-
nja, pohode, medgeneracijska srečanja, farno 
praznovanje, martinovanje in druge dogod-
ke. Obširen program, ki smo ga objavili v 
oktobrski številki Ovtarjevih novic, je bil v 
celoti izveden in presežen.

Na osrednji slovesnosti ob prazniku ob-
čine Lenart, ki je bila v petek, 8. novembra, 
ob 18. uri v športni dvorani, so predali na-
menu energetsko obnovljeno stavbo osnovne 
šole in podelili priznanja najzaslužnejšim. V 
kulturnem programu so nastopili učenci OŠ 
Lenart, učenci Glasbene šole Lenart, Leonida 
Rokavec in Lucija Dajčman. 

Udeležence prireditve sta najprej nagovo-
rila ravnatelj OŠ Lenart Marjan Zadravec in 
mag. Vlasta Poličnik iz Direktorata za vrtce 
in osnovno šolo. 

Župan občine Lenart mag. Janez Kram-
berger je v svojem govoru spregovoril o treh 
investicijskih prioritetah, ki jih je izpostavil 
pred letom dni. »Projekt energetske sanacije 
dveh stavb OŠ Lenart, vreden okoli 600.000 €, 
smo uspešno izvedli tako vsebinsko, rokovno 
in finančno.« Projekt izgradnje vodovodnega 
omrežja v KS Voličina je v teku. »Končan je 
primarni vod, v Zg. in Sp. Voličini se izvajajo 
sekundarni priključki, potrebno jih je zgra-
diti enajst. Dela se bodo nadaljevala in za-
ključila predvidoma v prihodnjem letu tudi v 
Selcah, Stražeh in Rogoznici,« je dejal župan 
in poudaril, da bo z zaključkom teh del vsem 
prebivalcem občine omogočena priključitev 
na javni vodovodni sistem.

»Projekt sanacije in rekonstrukcije čistil-
nih naprav se v izvedbenem smislu časovno 
odmika zaradi finančnih razlogov,« je dejal. 

»Projekte vključno z gradbenimi dovoljenji 
smo pridobili. Denarja v občinskem prora-
čunu za ta namen nimamo, evropski denar 
iz regionalnega in kohezijskega sklada nam v 
tem času ni na voljo, ga ne moremo dobiti. V 
tem trenutku načrtujemo del sistema zgradi-
ti z oddajo koncesije in iz pobranih sredstev 
iz naslova takse za obremenitev okolja. To je 
največji infrastrukturni problem v naši obči-
ni in ga moramo čim prej rešiti,« je poudaril.

Slavnostni govornik prof. dr. Ludvik To-
plak je poudaril, da je Osnovna šola Lenart v 

več kot 250 letih vzgoji-
la mnogo zavednih Slo-
vencev, Lenart sam pa 
je dal velik prispevek 
pri razvoju slovenske 
narodne in kulturne 
identitete. Na zgodo-
vinskih primerih, tudi 
tukajšnjega kaplana 
Andreja Druzoviča, 
ki je leta 1848 zbiral 
podpise za Zedinjeno 
Slovenijo in bil zato 
politično kaznovan, je 
okrcal mešetarsko za-
vest nekaterih Ljubljan-
čanov, zaradi katere 
se ni bilo težko odreči 
Koroški, Tržaški, Istri, 
Piranskemu zalivu ali 

danes mladim ljudem, ki jih pošiljajo v tujino 
s trebuhom za kruhom. »Ko je namreč bila 
svetu navržena t. i. monetaristična teorija, 
da bodo banke reševale svet, se je začela ne-
sreča, ki ji danes rečemo kriza. Ko se je kme-
tu bolj splačalo dati 5.000 mark ali EUR na 
banko kot rediti 5 krav, ki jih je treba pasti 
in molzti, je ekonomije konec. Ko se za ne-
delo dobi več kot za delo, takrat je ekonomije 
konec,« je dejal in poudaril: »V politiki bo 
potrebno z demokratičnimi volitvami ustavi-
ti moč strankokracije, t. i. iz vrha dirigirane 
demokracije, ki se povezuje s kleptokracijo. 
Na področju kulture, šolstva in znanosti je 
potrebo izobraževati za resnične potrebe in 
ne za borzo dela.« 

Priznanja najzaslužnejšim 
Na osrednji slovesnosti so podelili prizna-

nja posameznikom in skupinam, ki so uspeli 
veliko naredili na najrazličnejših področjih 
dela in ustvarjanja, tako v športu, kulturi, 
gospodarstvu, znanosti in društvenih dejav-
nostih. Učenci, ki so v času osnovnega šola-
nja dosegli izjemne učne uspehe: Jurij Mori, 
Nuša Hameršak, Florijan Ropert, Tadej Zor-
ko, Lucija Dajčman, Neža Divjak, Kaja Ko-
bale, Miha Rajter, Domen Guzelj, Sara Jan-
čarič in Nika Žižek. Priznanje za naziv zlati 
maturant je prejela Eva Rojht. Priznanja in 
nagrade za nadpovprečne študijske dosežke 
so prejeli diplomanti in podiplomci: Jasmina 
Borko, mag. Anja Bunderla, dr. Matej Cvetko, 
Tadeja Kocmut, mag. Aljaž Kramberger, mag. 
Klementina Kranvogel in dr. Maja Vogrinčič. 
Priznanji Ovtarja Slovenskih goric sta pre-
jela slikar, galerist in vinogradnik Konrad 
Krajnc in Radio Slovenske gorice.

Priznanje župana občine Lenart je prejel 
Franc Ploj, že dolga leta zaposlen kot hišnik 
na OŠ Lenart. 

Plaketo občine Lenart so prejeli člani eki-
pe Ribiške družine Pesnica - Lenart, ki je na 
33. klubskem svetovnem prvenstvu v ribolo-
vu v Italiji v juniju 2013 dosegla 2. mesto: An-
drej Bauman in Grega Štumberger iz Lenarta, 
Mitja Kmetec iz Sv. Trojice, Jernej Lipovnik 
iz Maribora, Lenart Pikelj iz Radeč in Aleš 
Kancler s Ptuja. Plaketo je prejel tudi učenec 
9. razreda OŠ Lenart Janin Žnuderl, član dr-
žavne reprezentance Slovenije v taekwondoju 
in kickboxingu. 

Bronasti lenarški grb je bil podeljen Ma-
teju Vogrinčiču, informatiku na UKC Ma-
ribor, ki je skupaj z ekipo treh študentov v 
UKC Maribor idejni vodja in vodja projek-
ta ADORA. Projekt s študenti FERI-ja je v 
Sankt Peterburgu dosegel 2. mesto v katego-

Nagrajeni učenci

od najpomembnejših 
projektov, h kateremu 
je osebno veliko pri
pomogla Vida Šavli, je 
bil začetek zbiranja in 
sortiranja komunalnih 
odpadkov. V 90-ih le
tih prejšnjega stoletja 
se je vključila v razvoj 
takratne občine Lenart 
s projekti Celostnega 
razvoja podeželja in 
obnove vasi (CRPOV), 
ki so bili sofinancirani 
z državnimi sredstvi. 

cembru 2007 je predse
dnica Društva za razvoj Nagrajeni diplomanti

Ovtarjeva nagrajenca

Zlati grb občine Lenart

okviru katerega je bilo 
sofinanciranih in izve
denih veliko projektov 
s področja turizma, 
kmetijskih dejavnosti, 
ponudbe podeželja, 
naravne in kulturne 
dediščine in lokalne 
samooskrbe s produkti 
podeželja. 

jem imenu in v imenu 
vseh nagrajencev v 
vsebinsko polnem in 
čustvenem nagovoru 
zahvalila za priznanja.

Nagrajenci občine Lenart

mag. Janez Kramberger in dr. Ludvik Toplak

Marjan Zadravec in mag. Vlasta Poličnik

več kot 250 letih vzgoji
la mnogo zavednih Slo
vencev, Lenart sam pa 
je dal velik prispevek 
pri razvoju slovenske 
narodne in kulturne 
identitete. Na zgodo
vinskih primerih, tudi 
tukajšnjega kaplana 
Andreja Druzoviča, 
ki je leta 1848 zbiral 
podpise za Zedinjeno 
Slovenijo in bil zato 
politično kaznovan, je 
okrcal mešetarsko za
vest nekaterih Ljubljan
čanov, zaradi katere 
se ni bilo težko odreči Slovesna maša in žegnanje
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Novi odlok o pokopališkem redu
Tako kot za številne druge stvari na lo-

kalni ravni so tudi za urejenost poko-
pališč in pokopališke dejavnosti odgo-

vorne občine. Zato so člani občinskega sveta 
občine Benedikt pred nedavnim v prvem 
branju razpravljali o predlogu novega odloka 
o pokopališkem redu za pokopališče v občini 
Benedikt. Predlog odloka, ki ga je pripravi-
la občinska uprava, je svetnikom predstavila 
svetovalka Sabina Šijanec.

Na območju občine Benedikt je eno po-

kopališče – pokopališče Benedikt. Tretji člen 
predlaganega odloka določa, da je to poko-
pališče objekt gospodarske javne infrastruk-
ture, ki je namenjeno pokopavanju umrlih ne 
glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, 
narodnost in raso.

Na pokopališču lahko umrle pokopljejo na 
tri načine: posmrtne ostanke umrlega lahko 
dajo v zemljo v krsti; žaro s pepelom umrlega 
lahko položijo v zemljo ali v žarni zid; pepel 
umrlega pa lahko tudi raztresejo na posebej 

določenem prosto-
ru. Na pokopališču je 
dovoljen tudi izkop 
in prenos umrlega na 
drugo pokopališče ali 
na isto pokopališče v 
skladu s predpisi.

Pokop umrlega mora 
izvajalcu javne službe 
prijaviti njegov družin-
ski član ali oseba, ki je 
z njim stalno živela ozi-
roma ga je bila po pred-
pisih dolžna vzdrževati 
in zanj skrbeti. 

Če bodo občinski 
svetniki predlagani 
odlok v nespremenjeni 
obliki sprejeli, bodo po-

Benedikt

Davek na nepremičnine bo izčrpaval 
podeželje
Župan občine Benedikt Milan Gumzar 

meni: »Občanke in občani bodo po 
uvedbi davka na nepremičnine plače-

vali bistveno več kot doslej, od tega pa bodo 
imeli bistveno manj kot doslej. Občani naše 
občine bodo zaradi uvedbe davka na nepre-
mičnine na slabšem. Novi davek vodi v fi-
nančno izčrpavanje podeželja.«

Gumzar največji problem vidi v tem, da so 
šla doslej sredstva, ki so jih občani Benedikta 
plačevali za nadomestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča, za prispevek za vzdrževanje 
gozdnih cest in za davek na premoženje, v 
občinsko blagajno občine Benedikt. Po no-
vem teh davkov oziroma dajatev ne bomo več 
plačevali, temveč bomo namesto njih plače-
vali davek na nepremičnine. Davčna uprava 
bo s pobiranjem davka na nepremičnine od 
občanov Benedikta dobila precej več sredstev 
kot doslej, vendar bo prva tri leta večji del teh 
sredstev šel v državno blagajno.

Zakaj bo davčna uprava od davčnih zave-
zancev iz občine Benedikt dobila oziroma 
pobrala več sredstev, kot jih je doslej? Zato, 
ker doslej kmetje niso plačevali nadomestila 
za uporabo kmetijskih zemljišč in za gozdo-
ve. Prav tako občina ni plačevala nadome-
stila za objekte javnega pomena (šola, vrtec, 
občinska stavba itd.). Za vse te nepremični-
ne bodo lastniki morali po novem plačeva-
ti davek na nepremičnine. Zato bo v občini 
Benedikt plačevalo davek na nepremičnine 
več zavezancev kot doslej, vsak posebej in 
vsi skupaj pa bodo plačali več kot so doslej. 
»Največji problem pa je, da ta denar ne bo 
šel v občinsko blagajno, da bi z njim gradili 
in modernizirali ceste, čistilne naprave, šolo, 
vrtec in nasploh komunalno infrastrukturo v 
naši občini, temveč bo večji del teh sredstev 
šel v državno blagajno.«

Za občino Benedikt so po Gumzarjevih 
besedah že naredili simulacijo, kaj bo novi 

davek na ne-
p r e m i č n i n e 
pomenil v šte-
vilkah. Doslej 
so občani za 
uporabo stavb-
nega zemljišča, 
za vzdrževanje 
gozdnih cest 
in za davek na 
nepremičnine 
skupaj plača-
li letno okoli 
40.000 evrov. 
Ta denar je 
šel v občinski 
proračun ob-
čine Benedikt. 
Po novem pa 
bodo zavezan-
ci za davek na 
nepremičnine 
iz občine Bene-
dikt (teh bo več) plačali skupaj letno 240.000 
evrov davka. V prehodnem triletnem obdo-
bju bo občina od tega denarja dobila 40.000 
evrov, 200.000 evrov pa bo šlo v državno 
blagajno. Ob tem pa bo morala občina za 
objekte javnega značaja (šola, vrtec itd.) pla-
čati letno od 12.000 do 15.000 evrov davka 
na nepremičnine. Po treh letih pa si bosta ob-
čina in država zbrana sredstva od davka na 
nepremičnine razdelili v razmerju 50:50, če 
medtem seveda ne bo prišlo do kakšne spre-
membe. Vsekakor bo občina Benedikt na-
slednja tri leta imela realno manj sredstev za 
investicije kot doslej. To pa pomeni, da bodo 
občani Benedikta plačevali več, za razvoj ko-
munalne infrastrukture v svojem kraju pa 
bodo imeli manj. 

T. K.

Milan Gumzar: Povsod po 
Evropi se sredstva, zbrana 
z davki na nepremičnine, 
stekajo v blagajne lokalnih 
skupnosti.

Živahno decembrsko dogajanje v Lenartu
 Decembrsko dogajanje bo v Lenartu živahno in zanimivo kot že dolgo ne. Ob petkih in 

sobotah od 6. decembra dalje bo oživel Trg osvoboditve: ponudba kuhanega vina in v hiši-
cah, prireditve za otroke, koncerti za odrasle na odru. V Centru Slovenskih goric bo božič-
no-novoletni sejem. Na programu bo koncert skupine DAN D, stand up komedija, božični 
koncert Juana Vasleta, božični koncert Mladinskega cerkvenega pevskega zbora Župnije sv. 
Lenart, koncert Glasbene šole Lenart, praznične prireditve, ki jih prirejata OŠ Lenart in OŠ 
Voličina in še marsikaj. O dogajanju boste obveščeni. Vidimo se na silvestrovanju na Trgu 
osvoboditve v Lenartu!

določenem prosto
ru. Na pokopališču je 
dovoljen tudi izkop 
in prenos umrlega na 
drugo pokopališče ali 
na isto pokopališče v 
skladu s predpisi.

izvajalcu javne službe 
prijaviti njegov družin
ski član ali oseba, ki je 
z njim stalno živela ozi
roma ga je bila po pred
pisih dolžna vzdrževati 
in zanj skrbeti. 

svetniki predlagani 
odlok v nespremenjeni 
obliki sprejeli, bodo poPokopališče v Benediktu je vedno lepo urejeno.

Bogato in pestro dogajanje na osrednji proslavi v petek, 8. novembra, v športni dvorani.

Martinovanje v soboto, 9. novembra, je bilo deževno. Foto Tone

Utrinki s praznovanja občine Lenart
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je bila 24. julija v prostorih Centra Slovenskih 
goric v Lenartu. Projektu se je pridružilo se-
dem slovenskogoriških občin, ob šestih iz UE 
Lenart tudi Šentilj. Namen širitve projekta 
na naše območje je omogočiti ponudnikom 
vključitev v promocijo in trženje znotraj 
omenjene blagovne znamke tudi na avstrijski 
strani meje. 

Med prvimi sta dejavno pristopili k projek-
tu občini Cerkvenjak in Šentilj. 23. oktobra 
so se v Weitersfeldu na avstrijski strani Mure 
pri brodu pri Sladkem Vrhu sešli predstavni-
ki obeh občin in avstrijski predstavniki pro-
jekta. »Poleg enajstih štajerskih občin s sku-
paj 108 ponudniki je uspelo pritegniti tudi 
slovenski občini Šentilj in Cerkvenjak. Gre 
za pomemben mejnik!«  je poudarila predse-
dnica projekta Užitek ob reki Susan Lucchesi 
Palli. Koordinatorka projekta Margreth Kort-
schak pa je dejala: »Skupno delo je postalo 
vidno. V času trajanja projekta bomo ponu-
dili dvojezične tiskane nosilne vrečke, škatlo 
užitka, informacijske 
table na kolesarski stezi 
ob Muri  in nov zemlje-
vid območja ob reki z 
vsemi vključenimi po-
nudniki.« Okrajni gla-
var Alexander Majcan 
označuje Užitek ob reki 
kot »živ primer čez-
mejnega sodelovanja, 
ki ima skupaj s sosedi 
tudi prihodnost.« Žu-
pana Edvard Čagran 
(Šentilj) in Marjan 
Žmavc (Cerkvenjak) 
sta prepričana, da lah-
ko gostom tako omo-
gočijo kakovostnejšo 
ponudbo. Oba sta vno-

vič potrdila, 
da bodo storili 
vse za dobro 
sodelovanje v 
prihodnosti. V 
zgodovini nas 
je Mura loče-
vala, danes pa 
nas reka pove-
zuje.

6. novembra 
pa so občino 
C e r k v e n j a k 
obiskali avstrij-
ski predstavni-
ki projekta in 
okrajni glavar. 
Seznanili so se 
s petimi ponu-
dniki, ki so že pristopili k projektu.

E. P.

Cerkvenjak dejavno v projektu Užitek 
ob reki/Genuss am Fluss

Za večjo prepo-
znavnost izdel-
kov in storitev 

na trgu ima vse večji 
pomen uveljavitev bla-
govnih znamk. Primer 
dobre prakse vzposta-
vitve blagovne znam-
ke v sosednji Avstriji 
je projekt Genuss am 
Fluss ali Užitek ob reki 
v štajerski tako imeno-
vani Vulkanski deželi. 
Predstavitev čezmejne-
ga projekta v sodelova-
nju z avstrijskimi kolegi 

Cerkvenjak

Novi davek na nepremičnine bo najbolj 
udaril po žepu občane
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc 

je prepričan: »Zakon o davku na nepre-
mičnine bo ljudem vzel dvakrat – najprej 

skozi višji znesek za plačilo davka, kot so ga 
doslej plačali za uporabo stavbnega zemljišča, 
nato pa še posredno skozi nižja sredstva za 
občine, s katerimi le-te skrbijo za razvoj vrt-
cev, šol, kulturne infrastrukture, komunalne 
infrastrukture in trajnostno naravnani razvoj 
na območju občine«.

Po besedah Žmavca bodo imele občine po 
uveljavitvi novega zakona manj sredstev za 
enakomeren, trajnostno naravnan in speci-
fičen razvoj, kar vodi v centralizacijo Slove-
nije, kakovost življenja ljudi na podeželju pa  
bo ogrožena.

»Novi zakon uničuje tudi konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva, obrti, podjetništva 
in kmetijstva, starejšim lastnikom nepremič-
nin pa ogroža mirno starost,« pravi Žmavc. 
»Najhuje pa je, da novi zakon ukinja edini 
resni avtonomni in lastni vir občinam. Po 
mnenju številnih strokovnjakov je zakon v 
nasprotju z določili ustave in Evropske listine 
o lokalni samoupravi.«

V prehodnem obdobju bo občina Cerkve-
njak dobila iz novega davka realno manj kot 

doslej. Po pre-
hodnem obdo-
bju treh let pa 
bo novi zakon, 
če bo obstal, po 
besedah Žmav-
ca prinesel 
občini Cerkve-
njak celo nekaj 
več sredstev, 
kot jih je zbrala 
z nadomesti-
lom za upo-
rabo stavbnih 
zemljišč doslej, 
vendar pa bodo 
občanke in ob-
čani veliko bolj 
obremenjeni . 
Zato je občina 
Cerkvenjak na-
sprotovala spre-
jetju takšnega 
zakona, ki je 
premalo dodelan in zato krivičen.

T. K.

Z
na trgu ima vse večji 
pomen uveljavitev bla
govnih znamk. Primer 
dobre prakse vzposta
vitve blagovne znam
ke v sosednji Avstriji 
je projekt Genuss am 
Fluss ali Užitek ob reki 
v štajerski tako imeno
vani Vulkanski deželi. 
Predstavitev čezmejne
ga projekta v sodelova
nju z avstrijskimi kolegi 

Marjan Žmavc: Novi zakon 
o davku na nepremičnine 
uničuje konkurenčnost 
našega gospodarstva, obrti, 
podjetništva in kmetijstva.

Živahno decembrsko dogajanje v Lenartu
 Decembrsko dogajanje bo v Lenartu živahno in zanimivo kot že dolgo ne. Ob petkih in 

sobotah od 6. decembra dalje bo oživel Trg osvoboditve: ponudba kuhanega vina in v hiši-
cah, prireditve za otroke, koncerti za odrasle na odru. V Centru Slovenskih goric bo božič-
no-novoletni sejem. Na programu bo koncert skupine DAN D, stand up komedija, božični 
koncert Juana Vasleta, božični koncert Mladinskega cerkvenega pevskega zbora Župnije sv. 
Lenart, koncert Glasbene šole Lenart, praznične prireditve, ki jih prirejata OŠ Lenart in OŠ 
Voličina in še marsikaj. O dogajanju boste obveščeni. Vidimo se na silvestrovanju na Trgu 
osvoboditve v Lenartu!

kopi na pokopališču Benedikt vsak dan, tudi 
ob nedeljah in praznikih. V letnem času od 1. 
aprila do 15. oktobra bodo pogrebi od 11. do 
18. ure, v zimskem času pa od 11. do 16. ure. 
Ob nedeljah in praznikih pa bodo pogrebi 
ne glede na letni čas od 10. do 13. ure. Če ni 
dogovorjeno drugače, morajo stroške pokopa 
poravnati dediči umrlega oziroma naročnik 
pogreba.

V občini Benedikt bodo podobno kot v 
drugih primerljivih občinah umrle praviloma 
čuvali v mrliški vežici, le izjemoma doma.

Pogrebne svečanosti so praviloma javne, 
zato mora izvajalec o njih obvestiti javnost na 
krajevno običajen način. Po volji umrlega ali 
na zahtevo naročnika pa je lahko pokop izve-
den v ožjem družinskem krogu. V tem prime-
ru izvajalec ne sme dajati v javnosti nobenih 
informacij brez soglasja naročnika pogreba.

Predlog odloka določa tudi potek pogreb-
nih svečanosti, ki morajo potekati na krajev-
no običajen način.

Na pokopališču Benedikt je več vrst gro-
bov: enojni (dolžine do 2 metra, širine do 1,1 
metra in globine najmanj 1,8 metra); družin-
ski (dolžine do 2 metra, širine do 1,9 metra in 
globine najmanj 1,8 metra) in žarni (dolžine 
1,2 metra, širine do 1 metra in globine naj-
manj 0,6 metra). Odmiki med grobovi sme-
jo biti široki največ 0,5 metra in najmanj 0,3 
metra. Po predlogu odloka bodo morali biti 
spomeniki pokončni, le na žarnih grobovih 
bodo lahko tudi ležeči. Novi nagrobni spo-
meniki ne bodo smeli biti višji od 1,2 metra.

Predlog odloka govori tudi o redu in miru, 
ki mora vladati na območju pokopališča. 
Obiskovalec mora na pokopališču opustiti 

vsa dejanja, ki bi bila zoper pieteto umrlih. 
Obnašati se mora tako, da izkaže spoštovanje 
do umrlih, do drugih obiskovalcev in do kra-
ja samega. Zato na pokopališču ni dovoljeno 
nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje 
in hoja po grobovih. Prav tako ni dovoljeno 
odlaganje smeti in odpadkov izven za to do-
ločenih mest. Tudi vodenje živali na poko-
pališki prostor in v objekte na območju po-
kopališča ni dovoljeno. Prepovedano je tudi 
trganje cvetja in zelenja na grobovih ter od-
tujevanje predmetov s tujih grobov. Prav tako 
je prepovedana vožnja z vsemi prevoznimi 
sredstvi po pokopališču, razen otroških, in-
validskih in ročnih vozičkov ter službenih 
vozil izvajalca javne službe. Brez dovoljenja 
izvajalca javne službe po predlogu odloka ne 
bo dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, 
kamnoseških in ključavničarskih ter drugih 
obrtnih del na pokopališču. Prepovedano bo 
tudi lepljenje plakatov in reklamnih obvestil 
na pokopališču.

Prekop groba in ponoven pokop v isti grob 
bo mogoč po poteku mirovalne dobe, ki ne 
bo smela biti krajša od 10 let. Najemne po-
godbe za grobni prostor bodo sklenjene za 
določen čas 10 let. Po poteku te dobe bodo 
lahko najemno pogodbo vsakokrat podaljšali 
za deset let. Višino letne najemnine za grobna 
mesta bo določil občinski svet občine Bene-
dikt s cenikom storitev javne službe.

Nadzor nad izvajanjem odloka bo izvajal 
medobčinski inšpektorat za redarstvo. In-
špektorji bodo kršiteljem odloka lahko izre-
kli tudi denarne kazni.

T. K. 

Asfalt na uničeni cesti pri Zelenikovih 
v Cogetincih je saniran

Od odprtja avtoceste Maribor-Lendava, 
katere dolžina je 79,50 km, je minilo 
že 5 let. Vseh teh pet let je v Coge-

tincih, nasproti domačije Zelenik, samevala 
zanemarjena deponija gradbenih materialov, 
ki so jo potrebovali za izgradnjo avtoceste. 

Ob tem pa je bilo uničeno kakih 1000 metrov 
asfaltnega cestišča na cesti Spodnji Ivanjci- 
Osek-Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Ko 
smo se nedavno, 21. oktobra, peljali po tej 
cesti, smo naleteli na položen asfalt in delno 
urejeno deponijo. Kot smo izvedeli, je dela na-

ročil DARS, izvajalo pa 
jih je podjetje Pomgrad 
Murska Sobota. Tega 
so veseli vozniki, ki se 
vozijo na tej relaciji, ter 
tudi bližnji stanovalci, 
ki so požirali prah, ki 
se je dvigal ob vožnji 
po »jamastem« cesti-
šču. Kot smo izvedeli, 
si je za urejenost tega 
pozabljenega gradbišča 
in uničene ceste priza-
devala občina Cerkve-
njak, posebno župan 
Marjan Žmavc.

Ludvik Kramberger

ročil DARS, izvajalo pa 
jih je podjetje Pomgrad 
Murska Sobota. Tega 
so veseli vozniki, ki se 
vozijo na tej relaciji, ter 
tudi bližnji stanovalci, 
ki so požirali prah, ki 
se je dvigal ob vožnji 
po »jamastem« cesti
šču. Kot smo izvedeli, 
si je za urejenost tega 
pozabljenega gradbišča 
in uničene ceste priza
devala občina Cerkve
njak, posebno župan 
Marjan Žmavc.

Pogled na del na novo asfaltirane ceste pri Zelenikovi domačiji v Cogetincih 

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

Avstrijski južnoštajerski 
časopis je poročal ...

Obisk na Turistični kmetiji Breznik

Marjan Žmavc: Novi zakon 
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AKTUALNO IZ OBČIN

Župan občine Sveta Trojica Darko Fras 
je zelo nezadovoljen z zakonom o dav-
ku na nepremičnine. Po njegovih bese-

dah so doslej zakon o obdavčitvi nepremič-
nin nameravale sprejeti že štiri vlade, vendar 
do sprejema ni prišlo, saj o njegovi vsebini 
ni bil dosežen konsenz, pa tudi evidence ne-
premičnin še niso bile dovolj dobro urejene, 
kar je predpogoj za sprejetje davka o njihovi 
obdavčitvi. »Vsi vemo, da ima evidenca ne-
premičnin, ki so jo pripravili na Gursu (Geo-
detski upravi Republike Slovenije), še vedno 
ogromno lukenj in pomanjkljivosti, pa tudi 
politični konsenz o vsebini zakona še ni dose-
žen. Kljub temu ga je vladajoča koalicija spre-
jela, kar bo imelo temu primerne posledice za 
zavezance in občine. Novi zakon o davku na 
nepremičnine je veliko slabša rešitev, kot smo 
jo imeli na tem področju doslej,« pravi Fras.

Po Frasovih besedah je bil osnovni cilj za-
kona, da bi nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča, prispevek za vzdrževanje goz-
dnih cest, davek na premoženje in davek na 
nepremičnine večje vrednosti nadomestili z 
enim davkom, v redu. Vendar je doslej okoli 
200 milijonov evrov, ki jih je davčna upra-
va zbrala s prvimi tremi davki oziroma da-
jatvami, šla v občinske proračune. Z novim 
davkom pa bodo zbrali okoli 400 milijonov 
evrov, glavnina teh sredstev pa bo konča-
la v državnem proračunu – in to niti ne kot 
namenska sredstva. Še zlasti je po Frasovih 
besedah problematično triletno prehodno 
obdobje, v katerem bodo občine iz tega na-
slova na prvi pogled dobile enako, realno pa 
manj sredstev kot doslej. Država jim bo sicer 
zagotovila enako sredstev, kot so jih občine 
dobivale z iz naslova nadomestila za stavbna 
zemljišča, vendar bodo morale iz teh sredstev 
tudi same plačati davek na nepremičnine, 
ki so javnega značaja (vrtec, šola, itd.). Zato 
bodo občine v naslednjih treh letih prisilje-
ne na životarjenje brez zadostnih sredstev za 
investicije in razvoj, zaradi česar bodo največ 
izgubili občanke in občani. Kot pravi Fras, bi 
morali prihodki od davka na nepremičnine 
biti prihodki občin in regij.

Fras je nezadovoljen tudi zaradi davčnih 
stopenj, ki so krivične, zaradi česar bo davč-
no breme nepravično razporejeno.

Kot pravi Fras, je nepravično, da so vse 
poslovne nepremičnine obdavčene enotno z 

0,75 odstotno davčno stopnjo, čeprav je nji-
hova donosnost zelo različna. V zvezi s tem 
navaja tudi primer. Podjetje, ki se denimo 
ukvarja s posredniško dejavnostjo, ki je lahko 
zelo donosna, bo za svoje prostore plačevalo 
nizek davek na nepremičnine, saj za svojo de-
javnost ne potrebuje in nima dragih poslov-
nih prostorov. Industrijsko podjetje, ki za pro-
izvodnjo potrebuje drage proizvodne objekte, 
pa bo plačalo visok davek na nepremičnine, 
čeprav njegova dejavnost sploh ni posebej 
donosna, zagotavlja pa veliko delovnih mest. 
Veliko davka na nepremičnine bodo plače-
vala tudi gostinska in turistična podjetja, saj 
razpolagajo z 
nepremičnina-
mi velikih vre-
dnosti, njihovi 
prihodki pa 
še zdaleč niso 
takšni. In še in 
še bi lahko na-
števali. 

Po Frasovih 
besedah je ne-
pravično tudi, 
da so kmetij-
ska zemljišča 
obdavčena po 
mnogo viš-
ji stopnji kot 
gozdovi, čeprav 
vsakdo ve, ko-
liko gnojil in 
dela mora kmet 
vložiti v kme-
tijska zemljišča, 
da mu kaj vrnejo, pa še s cenami kmetijskih 
pridelkov ima vsako leto težave. Po drugi 
strani gozdovi zahtevajo veliko manj vlaganj, 
dajejo pa določen zaslužek. Takšnih anomalij 
je še kar nekaj.

Najhuje pa je po Frasovih besedah to, da bo 
zaradi novega davka zastal razvoj na podeže-
lju, saj občine ne bodo imele dovolj investi-
cijskih sredstev. Zato tudi ne bodo mogle čr-
pati sredstev iz skladov Evropske unije, kar je 
prava katastrofa. Vse to pa po besedah Frasa 
pomeni, da se bo družbeni standard na po-
deželju v naslednjih letih znižal, če bo seveda 
takšen zakon o davku na nepremičnine ostal.

T. K.

Koliko je vseh plesal-
cev v FS? V skupini je 10 
parov, torej 20 plesalcev 
in plesalk, mentorica ter 
stalen godec, na različnih 
nastopih pa se godčevska 
zasedba poveča.

Kje vse ste že letos bili 
in kam stremijo vaši 
načrti? Letos je za nami 
že dolgo leto. Udeležili 
smo se medobčinske 
folklore revije v Lenar-
tu, kjer smo bili izbrani 
za medobmočno revijo 
v Makolah. Sodelovali 
smo na postavitvi klopotca v Aninem tednu, 
na Postičevih dnevih, na martinovanju pri 
Sveti Ani, udeležili smo se slovesne žegnanjske 
maše naše farne zavetnice svete Ane, gostova-
li smo na folklornem prazniku … Naši načrti 
že segajo v prihodnje leto, saj nas čaka najprej 
medobčinska folklorna revija, pripravili pa 
bomo že tradicionalni folklorni večer pri Sveti 
Ani z naslovom »Nekoč v starih časih«.

Na kaj si kot predsednica FS najbolj ponosna? 
Najbolj sem ponosna, da člani radi prihajajo 
na vaje in nastope, da se radi pokažejo in do-
kažejo, da izročilo naših prednikov še ni poza-
bljeno, da so tako med seboj dobro povezani 
in da velja rek »Vsi za enega, eden za vse«!

Suzana Rejak Breznik

Dolgo pričakovana Martinova sobota je 
postregla z neprijaznim vremenom, ki ni do-
voljevalo praznovanja na prostem, snemanja 
klopotca in trgatve stare trte, tako so se vsa 
dogajanja preselila v občinsko avlo. Zaradi 
vremena program prireditve ni bil nič bolj 
skromen in prežet s humorjem. Plesalci in 
plesalke Folklorne skupine KD Sveta Ana so 
priredili koncert ob 15. obletnici njihovega 

delovanja z naslovom »Sinoči sem na vasi 
bil«. Njihovi gostje so bili pevci ljudskih pe-
smi KUD Gabrijel Kolbič, FS Šmarječani, FS 
OŠ Sveta Ana in ljudske pevke Sveta Ana in 
še dodatno popestrili pester folklorni pro-
gram. Za prikaz zelo nazornega martinova-

nja pri Sv. Ani so poskrbeli Jirgec, Zefika in 
Vinko, ki so prepolno dvorano KTC do solz 
nasmejali. Pomembno je tudi dejstvo, da je 
folklorna skupina pri Sv. Ani z zelo mladim 
plesnim kadrom, ki ga v dobri polovici se-
stavljajo srednješolci in študenti, na kar so še 
prav posebej ponosni. Mnogi med njimi so 
prejeli tudi Maroltovo značko za udejstvova-
nje v folklornem plesu. Za kratek pogovor o 

pripravah na praznovanje 
in samem praznovanju sem 
poprosila predsednico FS 
Sv. Ana Matejo Šenveter.

Koliko časa ste se pripra-
vljali na prireditev »Sino-
či sem na vasi bil«? Na pri-
reditev smo se pripravljali 
skozi vse leto, vsako leto si 
privoščimo vsaj en mesec 
premora, letos pa nam čas 
tega ni dopuščal. 

Koliko vas je sodelovalo? 
Pri pripravi prireditve smo 
sodelovali vsi. Vsak je bil za 
nekaj zadolžen. Moram pa 
izpostaviti nekatere člane, 
ki so imeli več dela s samo 
prireditvijo: Simona Satler 
in Davorin Bek, ki sta pri-
pravljala odrske postavitve 
in splete ter nas vsega tega 
naučila, Žan Rola, ki je 
sestavil bilten in poskrbel 
za vse tehnične zadeve v 
dvorani. Matija Šenveter 
za pomoč pri usklajevanju 
gostov na prireditvi in iz-
posojo goričkih kostumov. 

Zakaj misliš, da imate 
toliko mladih plesalcev, 
kar ni ravno stalnica v 
FS? Pravijo da dober glas 
seže v deveto vas. Pri nas je 

nekako tako. Čeprav ne smemo zapostavljati 
tudi starejših članov skupin, je mladim všeč 
prav ta medgeneracijska povezanost. Prav 
poseben čar naši skupini pa daje trdno prija-
teljstvo med člani. 

Sveta Ana

Projekti na Sveti Ani dalje v letu 2014
Prestavili so dela za energetsko sanacijo 

šole, saj so pozno prejeli sklep o izvajal-
cu del, ki se bodo nadaljevala v spomla-

danskih mesecih, oz. brž ko bodo vremenske 
razmere to dopuščale. Obe šoli, glavna in po-
družnična, bosta morali na to sanacijo poča-
kati do spomladi.

Polovica del v Ledineku je za letos konča-
na, polovica del s kanalizacijo in čistilno na-

pravo se bo prav tako nadaljevala prihodnje 
leto, brž ko bo to zaradi vremenskih razmer 
možno. Posebno ponosni so na vinogradni-
ško učno pot Franca Postiča, ki je vzporedno 
speljana s cesto v Kremberk, pločnikom in 
ulično razsvetljavo in tudi končana. Prav tako 
nameravajo z izgradnjo težko pričakovane 
kmečke tržnice začeti naslednje leto.

pripravah na praznovanje 
in samem praznovanju sem 
poprosila predsednico FS 
Sv. Ana Matejo Šenveter.

Koliko časa ste se pripra
vljali na prireditev »Sino
či sem na vasi bil«? 
reditev smo se pripravljali 
skozi vse leto, vsako leto si 
privoščimo vsaj en mesec 
premora, letos pa nam čas 
tega ni dopuščal. 

Koliko vas je sodelovalo? 
Pri pripravi prireditve smo 
sodelovali vsi. Vsak je bil za 
nekaj zadolžen. Moram pa 
izpostaviti nekatere člane, 

Župani slovenskogoriških občin so preko 
Združenja in Skupnosti občin Slovenije odloč-
no nastopili proti novemu nepremičninskemu 
davku. Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček 
je pojasnil, da trenutna odmera iz nadomesti-
la za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v ob-
čini Sv. Ana znaša cca 43.000 evrov, po novem 
davku s strani države pa bo ta številka več kot 
trikrat večja. Slabo je tudi to, da občine ne do-
bijo 50 % tega denarja in to pomeni, da to ne 
predstavlja nobenega razvojnega momenta za 
občino, hkrati pa je prevelika obremenitev za 
ljudi v situaciji, v kateri se trenutno nahajamo. 
»Tako se po tem novem zakonu zna zgoditi, 
da bodo večji trgovci plačevali manj davka, 
manjši trgovci pa npr. več,« zaskrbljeno doda 
župan Silvo Slaček.

 Na občinski ravni pa to pomeni, da bodo 
pri Sv. Ani upoštevane kmetijske površine in 
bodo kmetje plačevali več od ostalih občanov. 
Na vprašanje, kakšen je konkreten predlog 
občin vladi, sem dobila naslednji odgovor: 
»V Združenju in Skupnosti občin se stri-
njamo, da naj bi nadomestilo za stavbno ze-
mljišče ostalo in smo za uvedbo t. i. kriznega 
davka, ki bi trajal omejeno obdobje in bi se ga 

dalo po določe-
nem obdobju 
tudi ukiniti, pri 
splošnem davku 
na nepremič-
nine pa temu 
ne bo tako. Že 
sedaj se ve, da 
je prihajalo pri 
samem popisu 
in vrednotenju 
nepremičnin 
do velikih od-
stopanj in pri-
čakujemo tudi 
veliko težav, 
kar se usklaje-
vanja socialnih 
partnerjev pri 
tem davku tiče. Žal pa se vlada, kljub temu da 
je bila večkrat za dodatna pojasnila o nepre-
mičninskem davku pozvana s strani županov 
slovenskih občin, nikoli ni suvereno odzvala 
in poslala vidnejšega predstavnika za razja-
snitev dilem, ki nas vse župane zelo skrbijo. 
Nas preprosto ignorira.«

Odločni NE davku na nepremičnine

 15 let folklore pri Sv. Ani ob martinovanju

Modernizacija in rekonstrukcija cest
V oktobru je podjetje Komunala Sloven-

ske gorice, d. o. o., dokončalo moder-
nizacijo in rekonstrukcijo cest v ure-

ditvenem območju Sv. Trojice oz. v ulicah Pot 
v Dobravo, Cvetlična ulica in Stara pot. Gre 
za odseke ulic, kjer so se v letu 2012 izvajale 
gradnja javnega kanalizacijskega omrežja ter 
rekonstrukcija vodovodnega, elektro in tele-

komunikacijskega omrežja vključno z rekon-
strukcijo javne razsvetljave. Na tem območju 
je bila tudi izvedena rekonstrukcija cest ter 
položena nosilna asfaltna plast. V začetku ok-
tobra je podjetje Elektro Maribor, d. d., izvedlo 
položitev NN in SN elektro vodov v že lani po-
loženo cevno kanalizacijo. Sledile so nastavitve 
jaškov in vseh ostalih cestnih elementov ter 

Sveta Trojica

Vlada je bila gluha za pripombe občin

Darko Fras: Vlada je bila 
pri pripravi zakona o davku 
na nepremičnine žal gluha 
za vse pripombe občin.

ki so imeli več dela s samo 
prireditvijo: Simona Satler 
in Davorin Bek, ki sta pri
pravljala odrske postavitve 
in splete ter nas vsega tega 
naučila, Žan Rola, ki je 
sestavil bilten in poskrbel 
za vse tehnične zadeve v 
dvorani. Matija Šenveter 
za pomoč pri usklajevanju 
gostov na prireditvi in iz
posojo goričkih kostumov. 

Zakaj misliš, da imate 
toliko mladih plesalcev, 
kar ni ravno stalnica v 
FS? 
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AKTUALNO IZ OBČIN

asfaltiranje cest z obrabnim 
slojem. Pred asfaltiranjem je 
bila na območju Cvetlične 
ulice sicer še predvidena po-
ložitev določenih komunal-
nih vodov, vendar so načrte 
zaenkrat prekrižale slabe 
vremenske razmere. Prepla-
stitve ulic so se seveda raz-

veselili krajani na navedenem območju, prav 
tako pa tudi izvajalci zimske službe, ki so v 
zadnji sezoni imeli oteženo delo.

Jože Žel

Poleg tradicionalnih dogodkov v občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah je november predvsem za 
občinsko upravo minil v znamenju priprave 
proračuna za leto 2014. O njem so v prvem 
branju občinski svetniki že razpravljali na 
včerajšnji, 20. seji občinskega sveta (več v 
prihodnji številki Ovtarjevih novic). Prora-
čun za prihodnje leto bo tako na odhodkovni 
kot prihodkovni strani težak cca 2,6 milijona 
€. Župan Peter Škrlec razlaga, da je od tega 
že približno 60 % proračuna namenjenih re-
dnim transferom. Ob tem poudarja, da so se v 
primerjavi s preteklimi leti drastično povečali 
izdatki za socialo (zdravstvena zavarovanja, 

domsko varstvo …). Škrlec obžaluje, da so 
morali pas proračuna zategovati pri investici-
jah v komunalno opremljanje občine. Investi-
cijam bo tako v prihodnjem letu namenjenih 
približno 830.000 €. Med pomembnejšimi 
načrtovanimi investicijami v prihodnjem 
letu je energetska sanacija OŠ J. Hudalesa s 
poudarkom na telovadnici, dokončno popla-
čilo obnovljenega kulturnega doma, ureditev 
cestne razsvetljave v Zgornjem Partinju in 
Jurovskem Dolu in asfaltiranju novih asfal-
tnih odsekov. Del proračunskih sredstev pa 
bo tako kot vsako leto namenjen sprotnemu 
vzdrževanju občinskih cest in zimski službi. 

Proračun za leto 2014 v prvem branju

Sveti Jurij v Slov. gor.

Jurovski svetniki sprejeli rebalans 
proračuna 
Najpomembnejša točka 19. redne seje 

jurovskega občinskega sveta je bilo 
sprejetje rebalansa proračuna za leto 

2013, ki so ga občinski svetniki sprejeli sogla-
sno. Rebalans je bil nujen predvsem zaradi 
spremembe v Načrtu razvojnih programov 
2013-2016 – Rekonstrukcija občinskih cest 
– ZFO. Za sofinanciranje investicij in črpa-
nje sredstev po 21. čl. ZFO je bilo potrebno 
prilagoditi znesek razpoložljivega deleža 
sredstev občine. Posledično je rebalans pro-
računa prinesel še nekaj manjših korekcij pri 
posameznih proračunskih postavkah, tako 
da prihodki proračuna ostajajo 2.609.534,49 
€. Prav tako nespremenjeni ostajajo odhodki 
v višini 2.736.926,12 €.

Navzoče je župan Peter Škrlec seznanil tudi 

s sprejetimi zaključki vseslovenskega srečanja 
županov z Vlado RS, ki je bilo konec okto-
bra v Celju. Srečanja v organizaciji Združenja 
občin Slovenije se je udeležilo približno sto 
županov slovenskih občin, med tem ko pred-
stavnikov vlade RS na srečanje kljub povabi-
lom ni bilo. Župani so na omenjenem sreča-
nju razpravljali o predlogu novele  Zakona o 
financiranju občin in predlogu teritorialne 
reorganizacije lokalne samouprave, reorga-
nizaciji javne uprave, zakonu o uravnoteže-
nju javnih financ občin, predlogu Zakona o 
davku na nepremičnine, črpanju evropskih 
sredstev v sedanji in prihodnji finančni per-
spektivi ter pripravi dokumentov za priho-
dnjo finančno perspektivo.

Odprtje ceste v Oseku
V soboto, 16. novembra, je pri družini 

Mateja Emeršiča v Oseku potekalo 
svečano odprtje modernizirane ob-

činske ceste Erjavec-Kuplen-Golob, delov 
ceste do sedmih domačij. Odprtja so se ude-
ležili prebivalci in gostje, med njimi župan 
Darko Fras, podžupana Janez Voglar in Peter 
Leopold, občinski svetniki in delavci občin-
ske uprave ter župnik p. Bernard Goličnik 
in p. Jure. Prireditev, ki jo je vodila Jasmina 
Trojner Kraner, so s svojim nastopom po-
pestrili mladi harmo-
nikarji Bine Družovec, 
Aleks Zelenik, Klemen 
Ploj in Uroš Poharič. 
Župan Darko Fras je 
izrazil zadovoljstvo, da 
so krajani na robu ob-
čine prišli do želenega 
asfalta. Zahvalil se je 
tudi krajanom, da so 
imeli razumevanje ob 
gradnji, ki jo je opravilo 
gradbeno podjetje Emil 
Grobelnik, s. p., iz Žal-
ca. Cesto je blagoslovil 
pater Bernard Goličnik, 
ki je vsem, ki se bodo 
vozili po tej cesti, zaže-
lel srečno vožnjo.

Na pogostitvi, ki se je odvijala na domačiji 
Kuplen, smo čutili veselje domačinov. Naj-
starejša udeleženka odprtja ceste, 88-letna 
Ana Poštrak, je med drugim dejala: »Nisem 
si mislila, da bom kdaj doživela dan, ko se 
bom lahko do hiše pripeljala po gladki asfal-
tni cesti. Hvaležna sem vsem, ki so poskrbeli 
za nas, ki živimo na robu občine.«

Barbara Cvetko

Cesto sta odprla župan Darko Fras in svetnik iz Oseka Srečko Poštrak.

veselili krajani na navedenem območju, prav veselili krajani na navedenem območju, prav 
tako pa tudi izvajalci zimske službe, ki so v 
zadnji sezoni imeli oteženo delo.

veselili krajani na navedenem območju, prav 

Otvoritev kulturnega doma in 
praznovanje 40-letnice FS Jurovčan

Po leto dni trajajoči prenovi v središču 
Jurovskega Dola stoji nov, sodoben kul-
turni dom, ki prijetno zaokrožuje po-

dobo kraja z že obnovljenim vaškim jedrom. 
Težko pričakovana slavnostna otvoritev, ki je 
sovpadala s praznovanjem 40-letnice delova-
nja Folklorne skupine Jurovčan, je bila v sobo-
to, 26. oktobra. Poleg župana občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. Petra Škrleca, številnih domačih 
kulturnih delavcev na čelu s predsednikom 
KUD Ivan Cankar Miroslavom Breznikom 
so se slavnostnega dogodka udeležili tudi po-
slanec DZ Franci Breznik, 
župan občine Lenart mag. 
Janez Kramberger, župan 
Pesnice Venčeslav Seneko-
vič, Šentilja Marjan Čagran, 
podžupan Sv. Trojice Peter 
Leopold, predstavnica Jav-
nega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Tjaša Ferenc, 
vodja Območne izpostave 
Lenart Breda Slavinec, rav-
natelj JVIZ in VVZ OŠ Jo-
žeta Hudalesa Jurovski Dol 
Stanislav Senekovič, doma-
či župnik Janko Görgner in 
številni drugi gostje. Slove-
sna otvoritev se je pričela s 
slovensko himno, ki jo je 
odpel Jurovski oktet. 

 Župan Peter Škrlec je v govoru poudaril, da 
je občina Sv. Jurij v Slov. goricah prisluhnila 
potrebam lokalnih društev, ne le Kulturnemu 
društvu Ivan Cankar, ampak tudi ostalim, ki 
za svoje dejavnosti potrebujejo svoje prosto-
re. Z obnovljenim kulturnim domom pa je 
središče občine veliko pridobilo tudi na sami 
podobi sedaj zaokroženega in urejenega trga. 
Prizidek k domu je prinesel tudi večnamen-
ski prostor, razdelilno kuhinjo in avlo, ki bo 
s sklepom občinskega sveta poimenovana po 
pokojnem kulturniku  Alfredu Frediju Neu-
virtu, dolgoletnemu predsedniku kulturnega 
društva, ki je precej pripomogel k razvoju 
kulture v Jurovskem Dolu. 

 Predsednik KUD Ivan Cankar Miroslav 
Breznik se je v nagovoru občini zahvalil za 
uresničitev tega projekta, saj bodo imeli tako 
kulturniki kot tudi druga društva boljše po-
goje za delovanje v domačem okolju. 

 Kulturni program se je pričel z diaprojek-
cijo  o 40-letnem delovanju  folklorne skupi-
ne Jurovčan. Nato so poleg domače folklorne 
skupine Jurovčan in otroških folklornih sku-
pin iz OŠ Jožeta Hudalesa Knofeki in Šleka 
pac nastopili še Anja Zorjan in Dejan Arcet 
s harmoniko, tamburaški orkester KUD Ivan 

Lončarič Trniče, Folklorna 
skupina Moščanci, folklor-
na skupina Karavanke iz 
Tržiča in Folklorna skupi-
na Lancova vas.

Trak ob otvoritvi so 
prerezali župan Peter Škr-
lec, poslanec Franci Bre-
znik in predsednik KUD 
Ivan Cankar Miroslav Bre-
znik. Obnovljeni kulturni 
dom je blagoslovil župnik 
Janko Görgner.

Pogostitvi, za katero so 
poskrbeli člani in članice 
Društva kmečkih gospo-
dinj Sv. Jurij in Društva vi-

nogradnikov Sv. Jurij, je sledilo druženje obi-
skovalcev, ki so si ob ogledu novih prostorov 
lahko ogledali tudi razstavo del ljubiteljskih 
slikarjev KD Ivan Cankar Jurovski Dol.

Podelitev priznanj
Ob 40-letnici folklorne skupine Jurovčan 

sta predstavnica in svetovalka za folklorno 
dejavnost Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti RS Tjaša Ferenc in vodja območne iz-
postave JSKD RS v Lenartu Breda Slavinec 
podelili priznanja.

Zlato jubilejno priznanje JSKD RS je pre-
jela Folklorna skupina Jurovčan za 40-letno 
neprekinjeno delovanje. Posebno priznanje 
JSKD RS za 35 let strokovnega vodenja sku-
pine je prejela Cilka Neuvirt. Milenka Srn-
ko je prejela častno Maroltovo značko za 30 
let aktivnega udejstvovanja na področju lju-
biteljske folklore. Zlato Maroltovo značko za 
več kot 15-letno udejstvovanje na področju 
ljubiteljske folklore so prejeli Franci Šnajder, 
Slavko Mihelič, Miroslav Breznik, Darinka 
Senekovič, Darinka Kramberger in Barba-
ra Waldhütter. Srebrna Maroltova značka za 
več kot 10-letno udejstvovanje je šla v roke 
Suzane Najdenik, Branka Zelenika in Bran-
ka Jager. Bronasto Maroltov značko za več 
kot 5-letno udejstvovanje pa sta prejela Anita 
Sarjaš in Mitja Perko.

Pisne zahvale je podelila tudi FS Jurovčan, 
ki se je na ta način zahvalila Nežki Lubej, 
strokovni spremljevalki za folklorno dejavnost 
pri JSKD RS, za večletno sodelovanje in sve-
tovanje, Jelki Breznik za vzorno vzdrževanje 
in pripravo folklornih oblačil ter predsedniku 
društva Miroslavu Brezniku za uspešno orga-
nizacijsko vodenje folklorne skupine.

Dejan Kramberger, 
foto Maksimiljan Krautič

Skupinska fotografija udeleženih skupin na koncertu ob 40-letnici FS Jurovčan

Po leto dni trajajoči prenovi v središču 

Lončarič Trniče, Folklorna 
skupina Moščanci, folklor
na skupina Karavanke iz 
Tržiča in Folklorna skupi
na Lancova vas.

prerezali župan Peter Škr
lec,
znik in predsednik KUD 
Ivan Cankar Miroslav Bre
znik. Obnovljeni kulturni 
dom je blagoslovil župnik 
Janko Görgner.

poskrbeli člani in članice 
Društva kmečkih gospo
dinj Sv. Jurij in Društva vi
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Obnova samostanske fasade v Sv. Trojici 

Ko so pred nekaj leti obnavljali samo-
stansko klet v namen Martinove pro-
tokolarne kleti, so obnovili vzhodni 

del fasade in del na južni strani. Iz Škofijskega 
vzajemnega sklada so dobili toliko sredstev, 
da so dobro obnovili 
še preostali del na juž-
ni strani objekta, ki ga 
uporabljajo fantje v Sku-
pnosti Srečanje. Za ob-
sežno obnovo so pora-
bili okrog 27.000 EUR. 
V celoti so bili menjanji 
žlebovi, izvedena dre-
naža … Sledi še menja-
va dela strešne kritine. 
Tako je vrtni prostor za 
fante iz skupnosti tudi 
bolj urejen in privlačen. 
Župnik Bernard Golič-
nik je povedal, da je z 
opravljenimi storitvami 

podjetij Marajh in Kralj zadovoljen.
In še to: na posnetku je vidno drevo, staro 

toliko kot samostanska zgradba, z imenom 
»Elegantna trnasta gledičija.«

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

PGD Sv. Ana v mesecu požarne varnosti 
V oktobru, mesecu požarne varnosti, je 

PGD Sveta Ana skupaj z enoto Loka-
vec organiziralo in se udeleževalo naj-

različnejših aktivnosti. Osrednja tema je bila: 
Začetni požar lahko pogasite sami. V začetku 
meseca smo za naše najmlajše pripravili vajo; 
12 pionirjev je ob pomoči poveljnika, strojni-
ka in mentorjev staršem prikazalo gašenje po-

žara. Prav tako so se pionirji in mladinci ude-
ležili kviza mladine GZ Lenart. Ta je potekal 
v Benediktu, kjer so se mladi gasilci izkazali v 
praktičnem in pisnem delu.

V operativo PGD Sveta Ana se vključuje 
vedno več žensk, zato smo se gasilke z vese-
ljem odzvale na vajo članic GZ Lenart, ki je 
potekala 19. 10. 2013 na Drvanji. Poskrbele 
smo za notranji napad z lestve in za ponesre-
čence. Na vaji je iz PGD Sveta Ana sodelova-
lo 6 gasilk in šofer cisterne GVC 16/25. Prav 
tako smo se PGD Sveta Ana in enota Lokavec 
udeležili vaj sosednjih društev. Na vaji, ki jo 

je organiziralo PGD Benedikt, smo izvedli no-
tranji napad. Tudi na vaji sosednjega društva 
PGD Zg. Velka smo bili ponovno zadolženi za 
notranji napad. Vajo je letos organizirala tudi 
enota Lokavec, kjer smo z zunanjim napadom 
ubranili požar gospodarskega poslopja. 30. 10. 
2013 je PGD Sveta Ana z enoto Lokavec, PDG 
Benedikt in PGD Osek Gasilska zveza Lenart 

organizirala vajo pri doma-
či gasilki na Zg. Ščavnici. 
Poudarki so bili na odziv-
nosti gasilcev, času prihoda 
na intervencijo in uporabi 
radijskih zvez. Kot vsako 
leto smo tudi letos pripravili 
vajo za OŠ Sveta Ana in po-
družnico Lokavec. Obe šoli 
smo uspešno evakuirali in 
učencem prikazali zunanje 
gašenje in gašenje z gasilni-
kom na prah. Prav tako smo 
v naslednjih dneh imeli dan 
odprtih vrat za dva oddelka 
otrok iz vrtca, ki so si ogle-
dali opremo in vozila. 

Da pa gasilci ne stopimo 
skupaj samo na intervenci-

jah, je dokaz delovna sobota, ko smo očisti-
li gasilski dom, opremo in vozila. Svoje delo 
smo odlično opravili, saj smo naslednji dan, 
27. 10. 2013, bili dobro ocenjeni po 2. delu s 
strani GZ Lenart. Prav tako smo odlično opra-
vili vajo razvrščanja in dobili pohvale predse-
dnika GZ Lenart.

Na vseh vajah je sodelovalo veliko gasilcev 
PGD Sveta Ana in enote Lokavec in letos prvič 
precej gasilk. 

Za PGD Sveta Ana Maja Župec, 
foto Anton Moleh

Maistrove prireditve Zavrh 2013
V petek, 22. novembra 2013, so v kul-

turnem domu v Zavrhu potekale 28. 
Maistrove prireditve. Po položitvi 

venca h kipu generala Maistra ob 17. uri je na 
okrogli mizi dr. Marjan Toš predstavil Jožefa 
Janžekoviča – lenarškega dekana, slovenskega 

rodoljuba in Maistrovega podpornika. Lenar-
ški župan mag. Janez Kramberger je govoril o 
Maistrovi ženi Mariji Maister. V imenu Slo-
venske vojske je o pomenu generala Maistra 
spregovoril major Jožef Grabušnik.

Organizatorja prireditve sta bila občina 
Lenart in Turistično dru-
štvo Rudolf Maister Voja-
nov Zavrh, v kulturnem 
programu pa so sodelovali 
Pihalni orkester KD Mol 
Lenart, vokalni kvintet 
Završki fantje, KD Sloven-
skogoriški glasovi, Karin 
Petko, Nuša Ornik, Kle-
mentina Breznik in Andrej 
Polič.

O prireditvi bomo po-
drobneje poročali v nasle-
dnji številki ON.

 D. O.

organizirala vajo pri doma
či gasilki na Zg. Ščavnici. 
Poudarki so bili na odziv
nosti gasilcev, času prihoda 
na intervencijo in uporabi 
radijskih zvez. Kot vsako 
leto smo tudi letos pripravili 
vajo za OŠ Sveta Ana in po
družnico Lokavec. Obe šoli 
smo uspešno evakuirali in 
učencem prikazali zunanje 
gašenje in gašenje z gasilni
kom na prah. Prav tako smo 
v naslednjih dneh imeli dan 
odprtih vrat za dva oddelka 
otrok iz vrtca, ki so si ogle
dali opremo in vozila. 

skupaj samo na intervenci
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Završki fantje, KD Sloven
skogoriški glasovi, Karin 
Petko, Nuša Ornik, Kle
mentina Breznik in Andrej 
Polič.
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dnji številki ON.

Martinovo pri Sv. Trojici malo drugače
Praznovanje svetega Martina 

sta v soboto, 9. 11., v Raz-
stavno protokolarnem centru 

svetega Martina organizirala občina 
Sveta Trojica in Društvo vinogra-
dnikov. Potekalo je nekoliko dru-
gače kot pretekla leta. Vinogradniki 
smo k sodelovanju povabili kultur-
no sekcijo pri turističnem društvu, 

ki je krst mošta predstavilo na drugačen na-
čin, mnogo bolj pristen in sprejemljiv za ver-
nike in cerkvene predstavnike. V kulturnem 
programu so sodelovali pevski zbor Društva 
upokojencev Sveta Trojica, ki jih vodi Zofija 
Druzovič, mladi harmonikarji pod vodstvom 
Romana Kranvogla in mešani pevski zbor 
Slovenski dom iz Zagreba, ki ga vodi prof. Ivi-
ca Ivanovič. Prireditev je bila razdeljena v dva 
dela. V prvem delu smo prikazali šaljivi krst 
mošta, drugi del pa je izvedel pater Bernard 
Goličnik s pomočjo patra Jureta. Pokušnjo so 
opravili člani sodišča, župan Darko Fras in 

predsednik Društva vino-
gradnikov Peter Leopold. 
Soglasno smo ugotovili, da 
je letošnje vino kljub suši 
zelo dobre kvalitete. 

Sledilo je druženje in 
pokušnja mladih vin. Za 
pestro kulinarično ponud-
bo je poskrbela Gostilna 
na Griču. Ves čas je pote-
kal kulturni program, pri 
čemer ni manjkalo vinskih 
napitnic. Velik aplavz je po-

žel solist Jože Golob.
Župan Darko Fras, ki mu je ugajal nov na-

čin izvedbe prehoda žlahtne kapljice iz mo-
šta v vino, se je zahvalil vsem sodelujočim 
za organizacijo in izvedbo programa. Pater 
Bernard, ki je blagoslovil mlado vino, je v 
kasnejšem intervjuju za POP TV, ki je prire-
ditev posnela in prikazala gledalcem po vsej 
Sloveniji, poudaril, da je bil sveti Martin naj-
bolj priljubljen svetnik predvsem zaradi nje-
gove solidarnosti in velike skromnosti.

Peter Leopold

Praznik vina v Cerkvenjaku
Tako kot vsako leto so se tudi letos vino-

gradniki in vinarji iz Cerkvenjaka ob 
svojem največjem prazniku zbrali pri 

Johanezovi trti v središču kraja na veselem 
martinovanju. Organiziralo ga je Društvo vi-
nogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v 
sodelovanju z občino Cerkvenjak. Martinova-
nja so se udeležili tudi 
številni obiskovalci iz 
občine in drugih krajev 
v osrednjih Slovenskih 
goricah ter gosti. Med 
njimi so bili predsedniki 
vinogradniških društev 
iz sosednjih občin in 
delegacija Turističnega 
društva iz občine Šem-
peter-Vrtojba na čelu z 
Alenko Brankovič.

Po tem ko sta zbrane 
pozdravila predsednik 
Društva vinogradni-
kov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak Ivan Janez 

Pučko in cerkvenjaški župan Marjan Žmavc, 
je mošt v vino prekrstil legendarni humorist 
Korl. Kot je povedal, ga je v Cerkvenjak poslal 
sv. Martin, ker je od obilice dela zbolel. Korl 
je najprej trdo prijel nekatere vinogradnike in 
vinarje, ker so proizvajali mošt, ki je droga, 
saj ljudi poneumlja. Nato pa je mošt prekrstil 

predsednik Društva vino

ki je krst mošta predstavilo na drugačen na

predsednik Društva vino
gradnikov Peter Leopold. 
Soglasno smo ugotovili, da 
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kal kulturni program, pri 
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predsednik Društva vino

V Gradcu so se ponovno poklonili padlim

Člani Združenja borcev za vrednote NOB 
Lenart, Voličina in Sv. Trojica so 19. ok-
tobra organizirano potovali na pokopa-

lišče v Gradec ter se poklonili žrtvam v NOB 
na našem terenu in vsem drugim, med njimi 

tudi Pohorskemu bataljonu.
Predsednik Združenja v UE 

Lenart Alojz Bezjak in Terezi-
ja Novak sta prikazala vsebino 
dogodkov, zlasti tragedijo Dru-
zovičevih. Z nami je bila Pepca, 
rojena Druzovič, ki je bila takrat 
stara 16 let. Štefka Slanič, katere 
babica, dedek in teta počivajo 
tam, se je zelo potrudila s prido-
bivanjem udeležencev. Prižgali 
so sveče in položili rože. Ljubo 
Kšela pa je vse dogajanje kot 
film posnel in prenesel na DVD. 
Ob koncu so si udeleženci vzeli 
čas za kosilo in druženje na tu-
ristični kmetiji v Močni.

Le razum nam lahko pomaga, da se te gro-
zote ne bi ponavljale!

Foto in besedilo: Slavko Štefanec
Č

tudi Pohorskemu bataljonu.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Na prvo adventno nedeljo (1.12.) v letu 2013 
bo namreč po 2. sveti maši potekala slavno-
stna meritev največjega adventnega venca na 
svetu. Mere venca v obliki Kristusove krone 
naj še ostanejo skrivnost, dosedanji največji 
adventni venec na svetu s premerom 76.74 
m je bil narejen leta 2008 v Kanadi. Adventni 
venec ob pokopališču v Voličini, sestavljen iz 
starih vinskih trt, smrečja, cipres in drugih 

naravnih materialov, bo to mero presegel. V 
nedeljo ob 12. uri bo neodvisna strokovna 
komisija opravila meritev. 

Pri projektu sodeluje približno 40 članov 
društva in drugih prostovoljcev. Svoje bodo do-
dali tudi otroci OŠ Voličina s končno dekoraci-
jo venca in se tako medgeneracijsko povezali z 
ustvarjalci rekordnega adventnega venca. 

D. K.

Martinovo v občini Sv. Jurij v Slov. gor.
Na trgu v Jurovskem Dolu so lokal-

ni vinogradniki skupaj s članicami 
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij 

pripravili tradicionalno Jurovsko martino-
vanje, ki je potekalo na 
Martinovo nedeljo po 
2. sveti maši. V kultur-
nem programu so na-
stopili člani Jurovskega 
okteta, folklorna sku-
pina Jurovčan ter Anja 
Zorjan in Dejan Arcet, 
ki sta zbrane zabavala z 
zvoki harmonike. Farni 
župnik Janko Görgner 
je opravil blagoslov 
mošta, ki se je tako 
simbolično spremenil 
v vino. Zbrano množi-
co, ki je okušala letošnji 

pridelek vinogradov in dobrote, ki so jih pri-
pravile kmečke gospodinje, je nagovoril žu-
pan Peter Škrlec.

Dejan Kramberger

TD Presmec z adventnim vencem 
znova v Guinnesovo knjigo 
Turistično dru-

štvo Presmec iz 
Dolgih Njiv se 

je v Guinessovo knji-
go rekordov vpisalo že 
leta 1999 z najdaljšim 
presmecem na svetu, 
ki je meril več kot 300 
metrov. Na pobudo 
predsednika Jožeta 
Vogrina člani društva 
in krajani namerava-
jo znova poskrbeti za 
podvig, s katerim bi se 
po 14 letih znova za-
pisali v slavno knjigo. 

Ugotovili, da je vinski letnik 2013 odličen

V organizaciji Društva vinogradnikov 
Benedikt, občine in turističnega dru-
štva je na parkirišču Penziona Petelin 

nedeljo, 17. 11., potekalo tradicionalno 11. 
»pomartinovanje«, na katerem se je zbralo 
veliko občanov in gostov od blizu in daleč. 
Ker je istočasno pri farni cerkvi potekala bla-
goslovitev »župnijskega vina«, so se obisko-
valci nekoliko porazgubili na dveh lokacijah. 
Veliko obiskovalcev je lahko poskusilo, kaj so 
pridelali domači vinogradniki, ki jih je v dru-

štvu kar 75. Vinogradniki in nekateri drugi 
domačini so svoje pridelke in druge dobrote 
vsem obiskovalcem ponudili kar zastonj, kar 
je ponovno potrdilo, kako enotni so občani 
Benedikta, ko gre za sodelovanje in sožitje. 

Milan Gumzar, ki nikakor ni pozabil pozdra-
viti slehernega občana, je bil upravičeno po-
nosen. Prisotne je pozdravil tudi predsednik 
Društva vinogradnikov Benedikt in domači 
viničar ter slovenski vinski vitez Zlatko Bo-
rak. Že ob ustanovitvi društva pred desetimi 
leti so se dogovorili, da bodo vsako leto pri-
pravljali svoje martinovanje prvo nedeljo po 
sv. Martinu. »Večina vinogradnikov zraven 
prinese svoj pridelek, da prvič skupno posku-
simo, kaj je kdo pridelal v minulem letniku. 

Poskrbimo tudi za kaj 
pod zob in ljudje so 
veseli in zadovoljni«, 
je povedal Borak, ki je 
pridno natakal Bene-
dičana, dokler je župan 
Gumzar natakal »župa-
novo vino«, sestavljeno 
iz treh sort, ki rastejo 
na hribčku nad Bene-
diktom, tik ob rojstni 
hiši domoljuba Domi-
nika Čolnika. 

Vsi prisotni so si 
lahko nabavili lepo in 
praktično torbico z lo-
gotipom benediškega 
društva in kozarcem 

v njej, potem pa je sledila pokušina mnogih 
vin ter drugih dobrot. Splošna ugotovitev je, 
da so tamkajšnji vinogradniki v iztekajočem 
se letu pridelali odlično kapljico.

Besedilo in foto: O. B. 
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v vino, tako da ga bodo Cerkvenjačani lahko 
poslej pili brez skrbi.

Na Martinovanju so svoje izdelke predstavi-
le tudi članice Društva kmečkih žena in deklet, 
ki ne manjkajo na nobeni pomembnejši prire-
ditvi v kraju.

Na veselem Martinovanju, na katerem so 
obiskovalci lahko poskusili letošnji pridelek 
cerkvenjaških vinogradnikov in vinarjev, so 

podelili najbolj zaslužnim in aktivnim tudi 
stekleničko občinskega protokolarnega vina iz 
Johanezove trte z listino. Prestižno priznanje 
so prejeli Polona Čeh, Danilo Horn, Jerneja 
Jančar, Ignac Rajh, Milan Kolarič, Tadeja Vo-
dovnik Plevnik, Tomislav Kovačič in Ivo Lo-
renčič-Loren.

T. K.

Pozdrav jeseni na kmetiji v Benediktu
Kulturno društvo Vrelec Benedikt se je 

v nedeljo, 22. septembra, vnovič po-
dalo po poteh prednikov in izbrskalo 

nekaj jesenskih opravil. V domu kulture so 
predstavili kar nekaj starih običajev, v katere 
so svoje besede vpletli kot »virt« Maks Potoč-
nik, gospodinja Saša Lovrenčič, sin Alex Po-
točnik, hlapec Jože Keuc, dekla Anica Ketiš, 
»pisker fliker« Štefan Ketiš, pokrivač slamna-
te strehe Anton Golnar iz 
občine Sveti Jurij ob Ščav-
nici ter vasovalci glasbene 
skupine Jolly band. Zvoki 
ljudskih godcev KD Pod 
lipo Lenart pa so razvese-
lili občinstvo ob zaključ-
ku prireditve. Program so 
obogatili domača skupina 
ljudskih pevcev Vrelec in 
gostje TD Vrtnica Beznov-
ci in KTD Selce s hudomu-
šnim nastopom na sodišču 
avtorice Julijane Bračič. 
Del postavitve odra je po-
magal izdelati Rudi Tetič-

kovič iz občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki z 
ženo Štefko, našo občasno pevko, rad zaide v 
našo družbo.

Za člane društva je bila prireditev spod-
buda za zbiranje starih predmetov, zgodb in 
pesmi tudi v bodoče. Veseli bomo vsakršne 
pomoči in nasvetov, hkrati smo hvaležni Ja-
nezu Ferlincu za posredovane napotke.

Saša Lovrenčič, foto: Janez Ferlinc

Prva trgatev z ovtarjem v OŠ Lenart – 
enota vrtec
V sodelovanju z ob-

čino Lenart in 
društvom vinogra-

dnikov smo v našem vrtcu 
organizirali prvo trgatev 
z ovtarjem. Trgatve so se 
udeležili otroci iz Rjave, 
Rdeče in Modre igralni-
ce skupaj s svojimi starši, 
strokovnimi delavkami in 
tehničnimi delavci vrtca, 
manjkala pa nista niti rav-
natelj Marjan Zadravec in 
pomočnica ravnatelja Kri-
stina Travnekar.

Pod vodstvom ovtarja 
Marka Šebarta smo se podali s Trga osvobodi-
tve proti cestnemu krožišču pri bencinski čr-
palki Petrol, kjer so otroci dobili brente, škar-
je in pokrivala. Nabrano grozdje so brentarji 
znosili v sode, ki smo jih kasneje odpeljali do 
vrtca. Ob zvokih harmonike smo postopek 
trgatve ponovili tudi pod vrtčevskimi brajda-
mi. Otroci so sodelovali pri tlačenju grozdja s 
škornji po starem običaju ter stiskanju grozd-

ja s pomočjo stiskalnice. Pri tem so opazovali 
proces nastajanja grozdnega mošta.

Ob pravi domači štajerski malici, zvokih 
harmonike in petju so vsi prisotni poskusili 
mošt, ki je nastal s skupnimi močmi otrok, 
ovtarja ter Franca Kovačiča, ki bo tudi v pri-
hodnje skrbel za vrtčevsko trto.

Barbara Ciglar in Darka Zakelšek, 
strokovni delavki

ja s pomočjo stiskalnice. Pri tem so opazovali 
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ZNANJE ZA RAVZOJ

Izobraževanje odraslih v polnem teku
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart je z 

učenjem uspešno zakorakala v novo šolsko leto. Učenje 
tujega jezika nemščine in angleščine poteka v kar petih skupinah. Največje zanimanje je za 
začetno in nadaljevalno učenje računalništva ter osnove digitalne fotografije. Zelo aktivni 
so tudi pri ročnih spretnosti, saj tedensko nastajajo novi izdelki z različnimi tehnikami. 
Njihovi izdelki so bili razstavljeni na srečanju medgeneracijskega sodelovanja naše univer-
ze s stanovalci Doma sv. Lenarta, kjer smo predstavili aktivno staranje skozi vseživljenjsko 
učenje. 

Tečaji nemščine ali angleščine to zimo!
Izobraževalni center Slovenske gorice prireja začetni tečaj nemščine ter angle-

ščine. Tečaj se bo začel v januarju, imamo še nekaj prostih mest Za vse informacije  
in prijave se oglasite na Izobraževalnem centru, na Nikovi 9 ali po telefonu 02/ 720 78 88.

 Izobraževalni center, Alenka Špes

Izobraževalni center Slovenske gorice

Osnove digitalne fotografije Obisk v Domu sv. Lenarta

Študentski klub Slov. goric jeseni

Medtem ko so dijaki že en mesec pri-
dno sedeli med šolskimi klopmi, 
smo študentje lahko še en mesec 

počivali, sedaj pa gre ponovno zares. Ob tem 
vse študente in tudi dijake pozivamo, da po-
daljšajo svoje članstvo v našem klubu. Za po-
daljšanje je potrebno prinesti potrdilo o šo-
lanju ali kopijo le-tega poslati na naš klubski 
mail info@sksg.org.

V oktobru smo začeli z rekreacijo v športni 

dvorani Sv. Ana, ki poteka vsak četrtek med 
17.30 in 19.30. Vsi naši člani se lahko rekreaci-
ji pridružijo brezplačno. ŠKSG se vedno veseli 
noči čarovnic. Letos smo ponudili brezplačne 
karte za prireditev Čarovnice na mostu pri 
mostu v Črncih pri Apačah. 35 naših članov 
in simpatizerjev pa je noč čarovnic preživelo 
na jesenskem izletu, ki smo ga tokrat organi-
zirali v Berlin. Trije dnevi so bili polni smeha, 
zabave, lepot in znamenitosti Berlina.

Sredi meseca novembra smo se podali v 
kino na ogled slovenske uspešnice Gremo 
mi po svoje 2. Ogled filma je bil za naše čla-
ne brezplačen in udeležba je bila izjemna. V 
soboto, 23. 11., smo organizirali ŠKSG bru-
covanje v Diskoteki Anton Cerkvenjak. Za-
bave se je udeležilo veliko naših članov, ki so 
zaplesali ob ritmih glasbene skupine Mambo 
Kings. Za bruce smo pripravili posebne za-
bavne igre. V mesecu novembru smo začeli s 
tradicionalnimi jezikovnimi tečaji, naši člani 
in drugi se učijo nemškega in španskega jezi-
ka. V decembru organiziramo poseben ŠKSG 
vikend ob 10. obletnici delovanja.

Naše praznovanje bo imelo humanitar-
no noto, del sredstev od prodanih vstopnic 

bomo namenili v sklad za pomoč socialno 
ogroženim dijakom in študentom. 

Ob našem desetem rojstnem dnevu nas je 
še posebej razveselila novica občine Lenart, da 
smo prejemniki Bronastega lenarškega grba. 

Vsem našim članom še vedno ponujamo 
veliko popustov: članski popust v vrednosti 
25% na vso dodatno opremo v Simobil Halo 
centru Lenart, kopanje po ceni 3 € v Termah 
Radenci, kopanje po ceni 8 € v Termah Ptuj, 
brezplačno članstvo v knjižnici Lenart in ne-
omejno mesečno karto v Fit-fajn Lenart po 

ceni 35 €. Ker se bo začela smučarska sezona, 
bodo kmalu na voljo tudi smučarske karte. 
Vse dodatne informacije lahko najdete na 
našem facebook profilu, na naši spletni stra-
ni: www.sksg.org ali nas obiščete na uradnih 
urah, ki potekajo v naših prostorih na Trgu 
osvoboditve 9 v Lenartu vsako soboto od 10. 
do 12. in vsako sredo med 10. in 14. uro.

Nina Fekonja in Jernej Titan

Medtem ko so dijaki že en mesec pri

Naše praznovanje bo imelo humanitar bomo namenili v sklad za pomoč socialno 

V petek, 6. 12., ob 20. uri bomo gostili znano glasbeno skupino Dan D. Koncert bo aku-
stično prav primeren za Dom kulture Lenart. V soboto, 7.12., ob 20. uri pa bomo poskrbeli 
za pravo dozo smeha, gostili bomo stand up predstavo Klemen na kvadrat prav tako v Domu 
kulture Lenart. 

ŠKSG razpisuje enkratno denarno pomoč za člane kluba. Podeljena bo trem socialno ogro-
ženim dijakom in trem socialno ogroženim študentom v vrednosti 150 €. Vloga se vloži na 
predpisanem obrazcu in predpisanimi prilogami tako, da se pošlje po pošti ali se odda osebno 
na sedežu Študentskega kluba Slovenskih goric najkasneje do 11. 12. 2013.

10-letnica ŠKSG

Razpis za enkratno denarno pomoč

1. EVITEL LENART 
TC LENA PARK 
Ob poleni 23, 2230 Lenart 
Tel.: 051 637 600

Obiščite nas:

Bi radi klicali nonstop?  
Z NonstopD za le 24,99 € na mesec neomejeno kličete 
v vsa slovenska omrežja. Tudi  za pravne osebe!

Neomejeno minut pogovorov v VSA omrežja v Sloveniji.

Neomejeno sporočil SMS in MMS v Sloveniji in iz Slovenije.

500 MB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji.

Cena 24,99 € velja za vedno za vse obstoječe in nove naročnike, ki bodo menjali ali na novo sklenili naročniško razmerje v paketu NonstopD do 30. 12. 2013. Ponudba mobilnih telefonov velja do razprodaje zalog na vseh 
naročniških paketih ob vezavi za 24 mesecev in pri LG Optimus L4 II tudi z vključeno storitvijo Moj telefon. Cene vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa na www.debitel.si. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.

Debitelovi 
paketi za 
vsak žep!

Kličete malo? 
Za 5 €/mesec kličete 1 uro v vsa slovenska omrežja! v vsa slovenska omrežja! redna cena

63€ 

Nokia
Asha
206

Za 

5 €/mesec 

kličete 1 uro 

v vsa 

slovenska 

omrežja!

z Moj telefon 7

redna cena

5€ 
x 12

120€ 

1€ 

LG
Optimus

L4 II

Cena 24,99 € velja za vedno za vse obstoječe in nove naročnike, ki bodo menjali ali na novo sklenili naročniško razmerje v paketu NonstopD do 30. 12. 2013. Ponudba mobilnih telefonov velja do razprodaje zalog na vseh 
naročniških paketih ob vezavi za 24 mesecev in pri LG Optimus L4 II tudi z vključeno storitvijo Moj telefon. Cene vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa na www.debitel.si. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.

Le 

24,99€

na mesec do 

30. 12. 2013

2. EVITEL 
TC MAXIMUS 
Lackova ulica 22a, 9250 Gornja Radgona
Tel.: 041 750 409

3. EVITEL Ptuj 
TC Qlandia 
Ormoška cesta 15, 2250 Ptuj
Tel: 031 348  670

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Z NARAVO

Jubilejni 40. lov z ženami v Dobravi

V LD Dobrava so pred 40 leti začeli 
prvi v osrednjih Slovenskih goricah 
s priljubljenimi »lovi z ženami«. Kot 

so povedale žive priče tega dogajanja na le-
tošnjem lovu z ženami. Prvi začetki te oblike 
druženja segajo v lovsko leto 1971/72, uradno 
pa je bil prvi takšen lov leta 1973. Vodil ga je 
takratni starešina Ernest Mlinarič, med glav-
nimi podpornicami tega druženja pa so bile 
Tinka Mlinarič, Marija Duh, Terezija Sene-
kovič, Dragica Šebart, Adela Neuvirt, Alenka 
Kavčič in mnoge druge žene lovcev. Nekate-
re med njimi so prišle 
tudi na letošnji jubi-
lejni 40. Večji del teh 
lovov je potekal na ob-
močju revirja Dobrava 
in malice se bile skoraj 
vedno pri Lasbaherje-
vih v Spodnji Senarski. 
Gospodar in gospo-
dinja Franc in Justina 
sta bila vedno prijazna 
gostitelja in tudi letos 
sta skupaj s starejšimi 
predstavnicami obujala 
lepe spomine na čase, 
ko je bilo toliko divjadi, 

da je gospodar Franc Lasbaher moral ponjo z 
lojtrnim vozom. Pri Lasbaherjevih zdaj kme-
tujeta mlada naslednika Olga in Branko Žel 
in oba sta bila tudi v lovski družbi, ki je pri tej 
prijazni domačiji vedno dobrodošla.

Letošnji lov so zaključili v lovskem domu, 
kjer so imeli zadnji pogon s krstom zelenca 
Petra. Ta je prestal težko sodno obravnavo 
pred strogim lovskim sodnim senatom in bil 
po lepem starem običaju krščen in sprejet v 
zeleno bratovščino kot enak med enakimi.

M. T.

Zimsko krmljenje divjadi
Ena od pomembnih aktivnosti lovcev je 

zimsko krmljenje divjadi. Zavedamo se, 
da še zdaleč ne moremo nadomestiti tega, 

kar smo skozi daljše obdobje iz narave odtrgali 
(melioracije, škropljenje z raznimi strupi, mono-

kulture, kurjenje zaraščenih površin itd). Vendar 
je to vseeno delček v mozaiku prizadevanj, da 
omogočimo preživetje prostoživečih živali. 

Lovci LD Sv. Jurij Jurovski Dol gospodarimo 

s cca 2800 ha lovne površine. V lovišču imamo 
okoli 40 krmišč za malo divjad, predvsem faza-
na, čeprav jih zelo rade obiščejo tudi ostale živa-
li. Že v jeseni jih začnemo zalagati, da si v težkih 
zimskih časih hitreje najdejo hrano in delno 

zavetje.
Veliko več lahko storijo la-

stniki kmetijskih in gozdnih 
površin. Vsi, ki se zavedajo 
pomena naravnega bogastva, 
že sedaj puščajo gozdne ro-
bove, pustijo zaraščene jarke 
in manjše vodotoke, zapu-
ščenih površin ne kurijo in 
podobno, kar je velikanski 
prispevek k temu našemu 
prej imenovanemu mozaiku.

Tudi kakšna obrobna nji-
vica ostane velikokrat nepre-
orana v jeseni. Že res da je 
ekonomsko gledanje lastni-
kov večine takšnih površin 

drugačno. Vendar si je velikokrat tudi v zgodovi-
ni narava zaradi neprimernega poseganja v njo 
vse stoterokrat povrnila.

F. Krivec

Kaj je dobro vedeti, preden pripeljete k 
hiši psa? 
Psi so naši spremljevalci, pomočniki, pri-

jatelji in zavezniki že tisočletja. Vendar 
pa je priporočljivo o lastništvu psa do-

bro razmisliti in najprej prepoznati željo ter 
namen, zakaj bomo domov pripeljali novega 
družinskega člana. Običajno se za psa odlo-
čimo, ker si želimo družbe ali spremljevalca v 
prostem času. Na tem mestu je potrebno pre-
tehtati, koliko prostega časa sploh imamo in ali 
lahko psa vključimo v svoj življenjski slog. Pes 
je namreč družabno bitje, tako kot mi, ljudje, in 
ne želi biti večino časa sam doma. Potem preu-
čimo, kakšen je naš življenjski stil – če smo bolj 
ležerni, se nikar ne tolažimo, da bomo izbrali 
bolj lenega psa. Vsak pes potrebuje gibanje, 
ne glede na velikost, pasmo ali starost, res pa 
je, da so starejši psi praviloma bolj umirjeni. 
Takšnim bodočim lastnikom priporočamo, da 
posvojijo starejšega psa iz zavetišča ali pobr-
skajo po internetu, če kakšen kuža v letih išče 
novega lastnika. Smo aktivni in veliko v nara-
vi? Se morda želimo ukvarjati s katerim izmed 
kinoloških športov in iščemo delovnega psa? 
Nas zanimajo razstave? To je le nekaj vprašanj, 
ki nas lahko privedejo v pravo smer pri izbiri 
psa. Na številnih slovenskih spletnih straneh 
lahko najdemo raznorazne vprašalnike in ve-
liko informacij na temo posvajanja in nakupa 
psa. 

Vzemimo si čas in nikar ne hitimo na vrat 
na nos. Bližajo se prazniki in dobri decembrski 
možje. Naj spomnimo – PES NI DARILO in 

ne pričakujmo od naših otrok preveč. Zavedaj-
mo se, da smo v prvi vrsti odgovorni lastni-
ki in skrbniki psa starši. Vsekakor si kasneje 
opravila razdelimo in otroci nam pri skrbi za 
psa lahko pomagajo. Vendar ne prelagajmo vse 
odgovornosti nanje. Kako lahko preizkusite, če 
ste resnično pripravljeni? Za neko določeno 
obdobje si doma predstavljajte, da pes že živi z 
vami, in tako tudi ravnajte. Upoštevajte njegove 
potrebe in na koncu iz vseh pogledov analizi-
rajte, kako vam je šlo kot lastniku navideznega 
psa. Izkušnje kažejo, da mnogi po tovrstnem 
preizkusu željo po psu za nedoločen čas pre-
ložijo ali jo nekateri povsem odložijo. Če ste 
še zmeraj v dvomih ali imate odprta vprašanja, 
se posvetujte s strokovnjaki s področja kino-
logije, ki vam bodo pomagali in olajšali izbiro 
vašega najboljšega pasjega prijatelja.

Suzana Simenčič

ne pričakujmo od naših otrok preveč. Zavedaj

zavetje.

stniki kmetijskih in gozdnih 
površin. Vsi, ki se zavedajo 
pomena naravnega bogastva, 
že sedaj puščajo gozdne ro
bove, pustijo zaraščene jarke 
in manjše vodotoke, zapu
ščenih površin ne kurijo in 
podobno, kar je velikanski 
prispevek k temu našemu 
prej imenovanemu mozaiku.

vica ostane velikokrat nepre
orana v jeseni. Že res da je 
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kov večine takšnih površin 

Datum Ura Tema 
Izobraževanja

Predavatelj Kraj izobraževanja Se šteje 
za KOP

5. 12. 2013 10 Dobro počutje živali 
– standard pri reji 
prašičev v letu 2014

Peter Pribožič, KGZ Ptuj Sejna soba KZ Lenart, 
Industrijska ul. 24,  
Lenart

9. 12. 2013 10 Pridelovanje žit v polje-
delskem kolobarju

Ivan Brodnjak s sodelav-
ci, KGZ Ptuj

Kult. dom Lenart, Trg 
osvoboditve 1, Lenart

DA

10. 12. 2013 10 Novosti v zakonodaji 
na področju ekološke 
pridelave, osnove 
pravilnega kolobarja, 
načrtovanje gnojenja na 
ekoloških kmetijah 

Dr. Milojka Fekonja, Ra-
zvojna agencija Slovenske 
gorice

Center Slovenskih 
goric, Trg osvoboditve 
9, Lenart

DA

11. 12. 2013 10 Predelava mesa Irena Kos, KGZ Celje Sejna soba KZ Lenart, 
Industrijska ul. 24, 
Lenart

13. 12. 2013 10 Integrirana pridelava 
grozdja in vina

Roman Štabuc, KGZ 
Maribor

Center Slovenskih 
goric, Trg osvoboditve 
9, Lenart

DA

18. 12. 2013 10 Natura 2000, razširitev 
ekološkega območja v 
občinah Benedikt in 
Cerkvenjak

Jožef Sedonja, Zavod 
RS za varstvo narave 
Maribor

Center Slovenskih 
goric, Trg osvoboditve 
9, Lenart

DA

10. 1. 2014 10 Pridelovanje alternativ-
nih poljščin, konoplje

Draga Zadravec, Marjeta 
Miklavc, KGZ Maribor

Kult. dom Lenart, Trg 
osvoboditve 1, Lenart

DA

13. 1. 2014 10 Socialno podjetništvo – 
priložnost za kmetije 

Slavica Strelec, Terezija 
Bogdan, KGZ Ptuj

Sejna soba KZ Lenart, 
Industrijska ul. 24, 
Lenart

14. 1. 2014 10 Tehnologija pridelave 
pečkarjev (novosti), 
prikaz rezi v nasadu 
jablan 

Andrej Soršak, Zlatka 
Gutman Kobal, KGZ 
Maribor

Center Slovenskih 
goric, Trg osvoboditve 
9, Lenart

DA

15. 1. 2014 10 Pridelava kvalitetne 
osnovne krme s poudar-
kom na siliranju krme

Anton Hohler, KGZ Ptuj Kulturni dom Lenart, 
Trg osvoboditve 1, 
Lenart

DA

20. 1. 2014 10 Pridelava vrtnin, 
plodovk

Miša Pušenjak, KGZ 
Maribor

Center Slov. goric, Trg 
osvoboditve 9, Lenart

DA

21. 1. 2014 9 Predelava mleka – 
delavnica (potrebna je 
predhodna prijava na 
KSS na tel. 729 09 49)

Stane Levart, KGZ Ptuj Kmetija – Sirarstvo 
Kekec, Zg. Porčič 115, 
Sv. Trojica

4. 2. 2014 10 Ekološka pridelava 
koruze in žit, ekološka 
pridelava solatnic  
in kapusnic

Martina Gomzi, Miša Pu-
šenjak, KGZ Maribor 

Sejna soba KZ Lenart, 
Industrijska ul. 24, 
Lenart

DA

5. 2. 2014 10 Davki na kmetijah Helena Kapun, KGZ Ptuj Center Slov. goric, Trg 
osvoboditve 9, Lenart

6. 2. 2014 10 Zahteve navzkrižne 
skladnosti

Franci Ornik, Petra 
Hanžel, KGZ Ptuj

Sejna soba KZ Lenart, 
Industrijska ul. 24, Lenart

DA

14. 2. 2014 10 Spomladanska opravila 
v kmečkem vrtu

Miša Pušenjak, KGZ 
Maribor

Sejna soba KZ Lenart, 
Industrijska ul. 24, Lenart

Strokovno izobraževanje kmetovalcev 
Program strokovnega izobraževanja v zimski sezoni, ki ga organizira Kmetijska svetoval-

na služba Lenart za kmetovalce občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v Slov. goricah, 
Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica v Slov. goricah, ponuja zanimive in koristne teme, med 
njimi tudi predavanja za kmetijsko okoljski program (KOP), katera so za kmetovalce, ki so 
vključeni v ukrepe programa KOP, obvezna (vsaj 4 ure izobraževanja vsako leto). 

KGZS Zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna služba Lenart

Kocmutovi iz Čagone gojijo buče
V preteklosti ljudje na podeželju niso 

poznali okrasnih buč. Še najbolj zna-
ne bučke so bile imenovane »cuga-

ri«, ki jim nekateri pravijo šefi. Te so, ko so 
se posušile, uporabljali za vlečenje vina in 
jabolčnika iz sodov. Danes poznajo ljudje 
vsemogoče sorte jedilnih in okrasnih bučk. 
Nam je na razstavi ob martinovanju v Cer-
kvenjaku padla v oči bučka posebne oblike, 
na razstavo jo je prinesel Dušan Kocmut iz 
Čagone: »Žena, ki dela v vrtnariji v Avstriji, 
ima posebno rada rože, ob tem pa tudi razne 
vrtnine. Gojimo jih že zato, da uživamo zdra-
vo zelenjavo. Med temi so tudi razne okrasne 
in jedilne buče. To, ki jo držim v rokah, po-
sebno cenimo.«

Ludvik Kramberger

Kocmutovi iz Čagone gojijo buče

Ta buča ima seme le v »glavi«, zadnji del je v 
celoti uporaben.

Ovtarjeve novice 21_44.indd   11 11/25/2013   1:27:20 PM



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 10  | 29. NOVEMBER 201312 | 

ZDRAVJE

Pohod članov Društva diabetikov Lenart

Člani Društva diabetikov Lenart, skupaj 
35, smo prvi ponedeljek v novembru 
izkoristili za pohod in prijetno druže-

nje v naravi. Pohod je bil nekaj posebnega, saj 
je bil posvečen svetovnemu dnevu sladkorne 
bolezni ali diabetesa 14. novembra. Cilj po-
hoda je bil Zavrh, od parkirne ploščadi LD 
Voličina do turističnih točk v Zavrhu.

Predsednica društva Jožica Vračko je po-
hodnike pozdravila in prisotne seznanila s 
pomenom dneva diabetesa in skupaj z refe-
rentom za rekreacijo Stankom Cartlom vsem 
udeležencem razdelila modre balone in mo-
dre kape podjetja medicinskih pripomočkov 
Novo Nordisk iz Lju-
bljane. 

Ogled Maistrove sobe 
v Zavrhu je za marsiko-
ga bilo prvo srečanje in 
spoznavanje veličine 
pomembnega junaka. 
Stanko Kranvogel je v 
spominski sobi pred-
stavil življenje generala 
Rudolfa Maistra in nje-
govo pomembno vlo-
go in zasluge za obstoj 
Slovencev. Po ogledu 
se je skupina krepkih 
in korajžnih pohodni-

kov povzpela na vrh razglednega stolpa in z 
njega simbolično spustila balone. Zaključni 
del pohoda je bil v Gostišču Kmetič, kjer se 
je po kosilu odvilo prijetno druženje in kra-
mljanje.

Društvo diabetikov Lenart ob izteku tega 
leta ne miruje, saj planira še niz aktivnosti, 
kot so: merjenje sladkorja in krvnega tlaka, 
strokovno predavanje o zdravstvenih težavah 
sladkornih bolnikov, v decembru še zadnji 
pohod, obisk in obdaritev starejših, zelo bol-
nih in nepokretnih članic in članov.

Stanko Cartl

Življenjska energija ─ skupni imenovalec

O tem, da smo ljudje telesna, čustvena in 
duhovna (energijska) bitja, lahko bere-
mo in slišimo vsak dan. In reklame so 

polne ponudbe različnih energijskih storitev: 
prenova duha, joga, energijske delavnice, medi-
tacije, delovanje skupin za samopomoč, pogo-
vori z angeli, vedeževanja in še kaj bi se našlo. 
Ponudba in povpraševanje plešeta svoj ples in 
obljubljata višjo kakovost življenja. Je to res le 
reklama ali tudi deluje?

Zavedanje o tem, da smo resnično sou-
stvarjalci kakovosti svojega življenja, je vedno 
bolj prisotno v naši zavesti. Bolj in bolj vemo, 
da je pomembno, da smo pozitivni, da iščemo 
dobre rešitve, da izbiramo dobre sodelavce, da 
pričakujemo dobre rezultate – tudi materialne 
… Vse bolj se zavedamo, da je za vsak premik 
potrebna energija, da brez nje ne gre.

Toda, kaj to pomeni v praksi? Kaj moramo 
početi, da bomo res vse obljubljeno tudi imeli in 
užili, da se bo naš svet res spremenil na bolje?

Svet se spremeni takoj, ko se spremenimo 
ljudje – na bolje, ko smo boljši, in na slabše, ko 
smo takšni mi. Svet je popolnoma enak energiji, 
ki jo uporabljamo za življenje – tu ni napak …

 Zato začnimo spreminjati svet – pri sebi: z 
malimi koraki, dan za dnem: postanimo pri-
jazni, iščimo lepe besede za sodelavce, sosede, 
svoje drage v družini, poiščimo lepe novice v 
časopisu, obiščimo prijatelje, pojdimo na spre-
hod v lepe kotičke naše okolice, gradimo lep od-
nos do ljudi, narave in do sebe, plešimo, pojmo, 

mislimo lepe misli …
S takim ravnanjem bomo povečali količino 

in frekvenco pozitivne energije, ki bo z našim 
aktivnim sodelovanjem prinašala korist v naša 
življenja, življenje našega kraja, našega naroda, 
našega planeta … Bitja utripamo in živimo na 
frekvencah: sreča, radost, ustvarjalnost, blagi-
nja; to so le različne frekvence življenjske ener-
gije.

Zato je zelo pomembno, da popravljamo 
svojo lastno frekvenco, da skrbimo za čiščenje 
negativnega iz našega življenja, zavedanja in 
zavesti. 

In takrat nam pride prav ponudba storitev 
za kakovostnejše življenje, kajti zmeraj so bili 
ljudje, ki so razvijali znanja, spretnosti in ma-
terialne dobrine ter jih potem prodajali ostalim. 
Danes smo priča vse pestrejši izbiri storitev, ki 
človeku pomagajo najti pot v pozitivno smer in 
vztrajati na njej. In s tem ni nič narobe. Naro-
be je le to, kako, s kakšnimi pričakovanji izbi-
ramo iz ponujenega. Hitre rešitve (instant) pri 
spreminjanju sveta ne pridejo v poštev – zato je 
potrebno izbrati tiste, ki obljubljajo najprej delo, 
potem rezultate, razvoj – dan za dnem in korak 
za korakom. 

Vsak od nas ima obilo darov in resnično je 
napočil čas, da jih poiščemo, odkrijemo in goji-
mo. Naj bo naš skupni imenovalec razvoj soču-
tja in iskanje dobrega v sebi in drugih. In čas bo 
dal odgovor, kako dobro smo izbrali.

Ljubica Omerzu

Ljubiti samega sebe
Na kaj pomislite ob besedah »ljubiti 

samega sebe«? Je to dobro, ni dobro, 
je o tem v teh težkih časih, ko toliko 

ljudi potrebuje našo pomoč, sploh moralno 
razmišljati? Ljubiti samega sebe je nujno! 
Nujno za zdravo življenje posameznika in 
celo naroda. Če bi se imeli resnično radi, bi 
se spoštovali in ne bi dovolili, da počnejo z 
nami to, kar dejansko počnejo. Na vso moč 
bi se borili proti ponižanju in razvrednote-
nju sebe in sočloveka. V kolektivni zavesti 
Slovencev je ukoreninjena misel, da je ljubiti 
samega sebe sebično, da je vrlina ponižnost. 
Ivan Cankar je že pred dobrimi sto leti v 
Hlapcih odlično opisal Slovence: »Hlapci! Za 
hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za 
hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa osta-
ne, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet 
skrivljen, biča vajen in željan!« Bodi priden, 
ubogaj, ne ugovarjaj, potrpi … Tako so nas 
vzgajali iz roda v rod. Naša znana antropolo-
ginja dr. Vesna Vuk Godina je v enem izmed 
intervjujev dejala, da je Slovenec, ki se upre, 
socializacijska napaka. 

Da ne bom zašla pregloboko v politične 
vode, poglejmo, kaj se dogaja na ravni posa-
meznika. Sebe se začnemo zavedati že v naj-
zgodnejših otroških letih, prek sporočil, ki 
jih dobivamo od staršev. Smo zaželeni? Nas 
imajo starši radi brezpogojno ali svojo ljube-
zen pogojujejo. V okolju, v katerem je priso-
tno nerazumevanje, v katerem ni brezpogojne 
ljubezni, zdravih mej in spoštovanja, je šibko 
tudi samospoštovanje. Otroci, ki doživljajo 
zavračanje in zlorabo, imajo šibko samospo-
štovanje tudi kot odrasle osebe. In res, veliko-
krat so bili že starši prizadeti otroci z nizkim 
samozavedanjem in samospoštovanjem, ki so 
negativno razmišljanje in šibko samopodobo 
prenesli v odrasla leta. To je vzorec, ki se lah-
ko prenaša iz roda v rod. Oseba z nizkim sa-
mospoštovanjem pa seveda lažje potrpi, pre-
naša krivico, ponižanje …, kot pa bi se temu 

uprla. Pravzaprav je tak vzgled dobila že od 
staršev. Dokler ne spoštujete sami sebe, vas 
tudi drugi ne bodo spoštovali. Ste kot magnet, 
ki privlači nase ljudi, ki izkoriščajo in poni-
žujejo. Če neprestano kimate drugim, duša, 
na katero ste pozabili, trpi. Ni egoistično reči 
»ne«. Egoistično je pričakovanje drugih, da 
se boste prilagajali za vsako ceno. Vsak »da«, 
ki ga izrečete takrat, ko vaše srce čuti »ne«, 
je nova rana v srce. Navzven ste sicer vljudni 
in prijazni, navznoter pa vre in vas razjeda 
– čez čas začne razjedati dobesedno in zboli 
telo. Mnoge prav bolezen »strezni«. Spoznajo, 
da tako ne smejo več nadaljevati. S pomočjo 
knjig ali s pomočjo strokovnjaka se ozrejo na 
svoje dosedanje življenje in raziščejo, kaj jih 
je pripeljalo v ta položaj. Še pomembneje pa 
je začeti spoznavati samega sebe in prisluhniti 
samemu sebi. Kaj je tisto, kar si res želite po-
četi, kaj vas veseli, česa nočete. Niste se v tre-
nutku oddaljili od samega sebe in ne boste se 
v trenutku našli. Pot je dolga, velikokrat vam 
bo spodletelo oz. vas potegnilo v stari vzorec 
vedenja, vendar tisti majhni osebni dosežki 
vas bodo opogumljali, da boste vztrajali na 
poti samospoznavanja. Najprej se boste spre-
jeli razumsko, vendar to ni dovolj. Ko bo tudi 
vaše srce doumelo, da nihče ni popoln, da vsi 
delamo napake in da smo kljub temu nepre-
cenljive vrednosti, se boste resnično vzljubili 
in ne boste dovolili, da drugi upravljajo z va-
šim življenjem. Nekega dne boste presenečeni 
ugotovili, da niste več magnet za tiste, ki želijo 
izkoriščati, obdani boste z ljubečimi ljudmi. 
Tisto, kar je v vas, bo tudi okrog vas. Ko sebi 
dovolite biti to, kar ste, boste to dovolili tudi 
drugim – tudi svojim otrokom. 

Že v knjigi vseh knjig je zapisano: Ljubi svo-
jega bližnjega kakor samega sebe. Torej najprej 
sebe (takšne kot smo), šele nato lahko imamo 
resnično radi tudi druge (takšne kot so).

Metka Perko, specializantka psihoterapije – 
smer psihoanaliza

Zeliščarski krožek v Voličini deluje
Člani našega »mladega« zeliščarskega 

krožka z veseljem in vedoželjnostjo 
spoznavajo zdravilne in tudi ostale ra-

stline. Nabirali smo šipek, zlato rozgo, črno 
deteljo, rman, belo omelo, poimenovali tudi 
druge travniške rastline. Pripravili smo oljni 
izvleček za ognjičevo kremo, naredili zelišč-
ne vrečke za dober spanec, poskusili več vrst 

čaja, kutinove bombone in kuhane hruške. 
Igramo se z lesenimi kockami, ki smo jih ob-
lepili s fotografijami zelišč in tako preko igre 
spoznavamo nove rastline. V zimskem času 
si želimo nabrati čim več koristnih znanj za 
pomladna potepanja po travnikih in gozdo-
vih. Imeli smo tudi srečo, saj smo si na brezi 
lahko ogledali male uharice in nakrmili div-

ja prašiča v obori. Res 
sem vesela, ko vidim, 
da otroci uživajo na na-
ših srečanjih in domov 
odhajajo z veselimi in 
zadovoljnimi obrazi. 
Prepričana sem, da je 
bila odločitev za krožek 
pravilna, zato otrokom, 
učiteljicama Regini in 
Simoni, Marici, Moj-
ci, Ivanki, Zlatki, Zali, 
Milku, Zlatku, gospodu 
župniku in Lidiji lepa 
hvala.

Marija Čuček 

sem vesela, ko vidim, 
da otroci uživajo na na
ših srečanjih in domov 
odhajajo z veselimi in 
zadovoljnimi obrazi. 
Prepričana sem, da je 
bila odločitev za krožek 
pravilna, zato otrokom, 
učiteljicama Regini in 
Simoni, Marici, Moj
ci, Ivanki, Zlatki, Zali, 
Milku, Zlatku, gospodu 
župniku in Lidiji lepa 
hvala.

Namigi za dolge zimske dni
Zajamčeno z dobrimi učinki za zdravje in proti depresiji:

Kaj Kdaj Kje Cena
Meditacije Vsak četrtek od 

18.30 do 20.00
Kraigherjeva 19/b, Lenart – 
Društvo zdravih žensk

Vstop prost

Gibalnice Vsak petek od 7.30 do 9.00
in od 17.00 do 18.30

Večnamenska dvorana  
Knjižnice Lenart

3,00 EUR (izkupiček 
namenjamo v  
humanitarne namene)

Informacije in prijava na 031 333 614.

Dijaki se trudimo narediti uporabne 
stvari iz odpadkov
Čeprav se je projekt Odpadki so lahko 

uporabni uradno zaključil že v lan-
skem šolskem letu, se dijaki na Bio-

tehniški šoli Maribor še naprej trudimo, da 
bi čim več odpadkov 
spremenili v uporabne 
stvari. S tem name-
nom je profesor Simon 
Gračner ustanovil kro-
žek Ste za?, pri katerem 
iz odpadnih pa tudi iz 
naravnih stvari izdelu-
jemo nove izdelke. Iz-
delovali smo že nakit iz 
testenin, nameravamo 
pa narediti tudi nakit in 
okraske iz lesa in drugih 
naravnih materialov. 
Izdelki bodo na razsta-
vi na ogled dijakom in 
zunanjim obiskoval-
cem naše šole. Pokazati 

želimo, da odpadki niso vedno neuporabni, 
ampak jih lahko še večkrat in na različne na-
čine uporabimo.

Mihaela Roškarič

Ovtarjeve novice 21_44.indd   12 11/25/2013   1:27:28 PM



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 10  | 29. NOVEMBER 2013 | 13 

 MED LJUDMI

Dom sv. Lenarta ob prazniku občine
Nizu prireditev v počastitev letošnjega 

lenarškega občinskega praznika so 
se v evropskem letu aktivnega drža-

vljanstva s prireditvijo v sredo, 6. novembra, 
pridružili tudi v Domu sv. Lenarta. Osrednja 
gostja prireditve je bila Terezija Bogdan s 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, enota 
Lenart, ki je predstavila projekt »Slovensko-
goriška gibanca – bogastvo, ki ga ne želimo 
pozabiti.« Kot informatorke so v projektu 
sodelovale tudi stano-
valke doma, nekatere 
žal že pokojne, a z iz-
jemnim sporočilom za 
prihodnje rodove. 

V Domu sv. Lenarta 
so ponosni, da jih je ob 
tej priložnosti obiskala 
direktorica občinske 
uprave Vera Damjan 
Bele, ki je predstavila 
najpomembnejše pri-
dobitve v občini v leto-
šnjem letu in načrte za 
prihodnost, ter pred-
sednik društva upoko-
jencev Štefan Voreš.

V Dom sv. Lenarta si prizadevajo za med-
generacijski dialog, medgeneracijsko sodelo-
vanje, solidarnost in spoštovanje, sodelujejo 
v aktivnostih za ohranjanje narodovega izro-
čila ter podpirajo razvoj prostovoljstva. To je 
njihov prispevek k razvoju občine. Kulturni 
program so s pesmijo oplemenitile pevke 
ljudskih pesmi pri DU Lenart. 

Polona Šporin

Jubilejna 10. Drobtinica

Sredi oktobra smo že deseto leto prosto-
voljci Rdečega križa iz Lenarta, Bene-
dikta, Sv. Ane in Jurovskega Dola sode-

lovali v dobrodelni akciji »Drobtinica«. Na 
štirih lokacijah smo ponujali podarjeni kruh, 
pekovske in druge prehranske izdelke v za-
meno za prostovoljne prispevke. Pridobljena 
denarna sredstva namenjamo za tople obro-
ke socialno ogroženih otrok v naših osmih 
osnovnih šolah. 

Hvaležni in zadovoljni smo ob spoznanju, 
da se je veliko naključnih obiskovalcev usta-
vilo ob stojnicah in nam namenilo prosto-
voljne prispevke. Prav tako se zahvaljujemo 
županom občin Benedikt, Cerkvenjak, Sv. 
Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica za prispela de-
narna sredstva. Še posebej smo veseli dona-

cij podjetij TBP, d. d., 
Lenart, Saubermacher 
Slovenija, d. o. o., Ko-
bale Dean, s. p., Pre-
vent – Halog, d. o. o., in 
Mardens, d. o. o. 

Seveda akcije ne bi 
mogli izvesti brez na-
ših zvestih donatorjev. 
Zato se zahvaljujemo 
pekarnam Spar, Mer-
cator, Petovar, Šijanec, 
Aktivoma kmečkih 
žena iz Benedikta in 
Sv. Jurija, sadjarjem 
Žinkovič, Čeh, Koc-
bek, Slanič in Kraner 
ter ostalim donatorjem 

prehranskih izdelkov. 
Jadranka Koban, predsednica RKS OZ 

Lenart 

Drobtinica v Jurovskem Dolu
Članice KO RK Sv. Jurij so tudi letos ob 

svetovnem dnevu hrane organizirale dobro-
delno akcijo Drobtinica in prodajale podarje-
ni kruh. Zbranih je bilo 250 €, izkupiček pa je 
šel OŠ Jožeta Hudalesa za malice otrok iz so-
cialno ogroženih družin. Zahvala in pohvala 
gre tako članicam in članom KO RK Sv. Jurij, 
ki so akcijo organizirali, kot članicam Dru-
štva kmečkih gospodinj Sv. Jurij.

D. K.

Sestavimo sončka
V nedeljskem popoldnevu, 27. okto-

bra, so številni obiskovalci od blizu 
in daleč napolnili športno dvorano v 

Benediktu. Prireditev je na eni strani nosila 
zahvalno noto z naslovom Od tam, kjer sem 
doma vsem donatorjem, ki so se odločili po-
magati pri nakupu clavinove Yamaha oziroma 
pianina, ki bo v kulturnem domu Benedikt 
služila kulturno-ume-
tniškemu ustvarjanju 
in predstavitvam mla-
dih talentov kakor tudi 
ostalih umetnikov. 
Drugi moto je bil Se-
stavimo sončka, kjer 
so ljudje s svojimi pro-
stovoljnimi prispevki, 
ki so jih nato izrazili z 
majhnimi sončki kot 
delček velikega son-
ca, pomagali k izvedbi 

projekta Muzikoterapija. S temi sredstvi je 
omogočen nakup Orffovih instrumentov za 
delo z otroki na uricah muzikoterapije, dela 
Razvojnega programa Muzikoterapija. Tega 
vodi Majda Fras Leva, ki s tega področja 
opravlja doktorski študij.

Med glasbenimi gosti sta v Benediktu nav-
dušila Ana Karneža in Adi Smolar, a nič manj 

Sredi oktobra smo že deseto leto prosto

cij podjetij TBP, d. d., 
Lenart, Saubermacher 
Slovenija, d. o. o., Ko
bale Dean, s. p., Pre
vent – Halog, d. o. o., in 
Mardens, d. o. o. 
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Zato se zahvaljujemo 
pekarnam Spar, Mer
cator, Petovar, Šijanec, 
Aktivoma kmečkih 
žena iz Benedikta in 
Sv. Jurija, sadjarjem 
Žinkovič, Čeh, Koc
bek, Slanič in Kraner 
ter ostalim donatorjem 

Otrok otroku … za iskre v očeh
Da bi bil december res prazničen in čaroben morda za kakšnega otroka več, smo se v Varstvu Pika-

Lonca in Varstvu Pika Poka odločili, da se lotimo posebnega projekta Otrok otroku, za iskre v očeh.
Z otroki bomo ustvarjali praznične voščilnice in vam jih ponudili v odkup. Celoten zaslužek 

bomo namenili projektu botrstva. Več o tem projektu lahko preberete na njihovi spletni strani:  
http://www.boter.si 

Informacije so vam na voljo na mailu otrok.otroku@gmail.com ali GSM 051/ 410-229.
 Zelo bomo veseli, če nam v otroških očeh pomagate pričarati kakšno iskrico več.

tudi mladi plesni talenti Plesne dimenzije iz 
Lenarta, Twirling plesnega in mažoretnega 
kluba Lenart in folklorne skupine OŠ Bene-
dikt. Poseben sončni žarek pa so bili otroci 
vrtcev iz Jarenine, Lenarta in Benedikta - z 
muzikoterapijo ter z novo skladbo voditeljice 
programa. V šopku nastopajočih so bili tudi 
Klapovühi, Munda Štajerci, Štajerski fakini, 
Ansambel Opoj, Mladih 5, Pevski zbor Mu-
zika Benedikt in prav posebej sta navdušila 
občinstvo glasbena umetnika Nina in Danilo 
Dominko. Prireditev sta povezovali Larisa 

Pšeit in Saša Lovrenčič, prisotne pa je navdu-
šen in z ganljivim ponosom pozdravil župan 
Milan Gumzar.

Predsednica društva Musica Levares Majda 
Fras Leva je v društvo privabila številne člane, 
domačine kot tudi iz ostalih krajev. Na pobu-
do Nataše Borko, članice društva, sta svoja 
popotovanja predstavila Dominika in Igor 
Osvald in navdušila občinstvo. Prireditev so 
glasbeno opremili še pevci zbora Musica Be-
nedikt in plesalke Plesne dimenzije Lenart. 

Saša Lovrenčič, foto Igor Barton

Jurovski župan obiskal najstarejšo 
občanko in 90-letnico
Kot smo zapisali že v prejšnji številki Ov-

tarjevih novic, župan občine Sv. Jurij v 
Slov. gor. tudi letos obiskuje občane in 

občanke, ki v tekočem letu dopolnijo častitlji-
vih 90 let. Ivanka Črnko iz Jurovskega Dola 
je svoj 90. rojstni dan praznovala 2. oktobra 
2013. Ob županovem obisku se je zgovorno 
vrnila v preteklost in pripovedovala svojo za-
nimivo življenjsko zgodbo. 

26. septembra 2013 pa je župan Škrlec obi-

skal tudi najstarejšo občanko občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. Elizabeto Zorjan, ki je ta dan pra-
znovala svoj 99. rojstni dan. Elizabeta, ki se je 
rodila v prvih mesecih 1. svetovne vojne (26. 
9. 1914) v takratni Avstro-ogrski monarhiji, je 
kljub častitljivi starosti še vedno vitalna in do-
brega zdravja. Ob slovesu je bila izražena oblju-
ba, da se ob 100. jubileju ponovno snidejo.

D. K. 

Pri Elizabeti Zorjan in Ivanki Črnko

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v decembru

Večer hospica z naslovom

Kruh - hrana življenja
bo v torek, 3. 12. 2013, ob 17. uri

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

V goste smo povabili članico območnega odbora Hospica Koroška, etnologinjo 
Brigito Rajšter, ki se med drugim že vrsto let raziskovalno ukvarja s prehrambeno 

kulturo. V predprazničnih dneh bomo skupaj razmišljali o načinih in kulturi 
prehranjevanja, povezanega s kruhom kot simbolom življenja, saj mu pripada 

posebno mesto v okviru božično-novoletnih praznovanj.

Prijazno vabljeni!

 

 Vabljeni na že 13. tradicionalni koncert Anite Kralj, ki bo v soboto, 7. de-
cembra, ob 18. uri v športni dvorani Benedikt. Nastopili bodo Zlatko Peja-
ković, ansambel Štirje kovači, Zdravko Škender, skupina Kri, Hazard, Obvezna 
smer, Jože Kobler, Tina Trnjar, Leja Leutgeb in ansambel Splet. Koncert bodo 
povezovali Miro V. Kodrič, Teta Tončka in upokojeni novinar Ignac Penkalo.

Tudi letos bodo dobrodelni. Nikova družina mora zbrati 60 ton plastičnih 
zamaškov. Do sedaj se jim jih je nabralo 50 ton. Pomagajmo jim čim prej do-
seči cilj! Tudi del izkupička od prodanih vstopnic bodo namenili Niku.
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ra za pripravo srečanja 
Franček Vidovič, ki 
mu nikoli ne zmanjka 
dobrih vicev in resnič-
nih zgodb. Odbor je 
pred njim dobro vodila 
Tončka Breznik. Zdaleč 
najbolj pogosto smo se 
dobili v Gostilni pri Sv. 
Trojici, bili smo tudi 
v Gočovskem dvorcu 
in nenazadnje pri Sivi 
čaplji v Trnovski vasi. 
Vsakokrat smo obujali 
spomine na naše vesele 
in žalostne dogodke in 
se spomnili na premi-
nule sošolce. Beseda je 
bila tudi o tem, kaj kdo počne. Sam sem vsa 
ta leta pisal za časopise, letos pa sem napisal 
še šest iger. Napisal sem tudi tri knjige, dve 
sem podaril tudi sošolcem.«

Na enem izmed zadnjih srečanj je Tone 
Štefanec omenil, da smo tudi sošolci naj-

prej ljudje, potem državljani in nazadnje šele 
pripadniki te ali one politične stranke ali pa 
strankarsko sploh nismo organizirani. Želi si, 
da bi se še dobivali in da bi tudi prihodnja sre-
čanja potekala v prijateljskem razpoloženju.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Zlatoporočenca Žižko iz Sp. Verjan
V življenju nisva nikoli praznovala kake 

življenjske obletnice. Prav zato sva se 
tokrat odločila, da skupaj s sorodniki 

in prijatelji praznujeva zlato poroko. Tako sta 
povedala zakonca Marija in Jakob Žižko iz 

Sp. Verjan pri Sv. Trojici v Slovenskih gori-
cah, ko sta v cerkvi Sv. Trojice potrdila svoj 
50-letni zakonski stan. Kot je običaj, sta naj-
prej pristopila k civilnemu obredu, ki ga je v 
cerkvi opravil domači župan Darko Fras, nju-
no življenjsko zgodbo pa je predstavila Bar-
bara Cvetko. Župan jima je ob čestitki izro-
čil spominsko listino in priložnostno darilo, 
nazdravili pa so s trojiško penino Martin, ki 
jo prideluje družina Marjana Klobase iz Svete 
Trojice v Slovenskih goricah.

Cerkveni obred je ob pozni maši ob soma-
ševanju p. Jureta opravil župnik p. Bernard 
Goličnik, ki je zakoncema in njunim sva-
tom namenil nekaj lepih besed. Slovesnost 
je s petjem pod vodstvom organista Andreja 

Dvoršaka popestril cerkveni pevski zbor Sv. 
Frančišek, pri oltarju pa je nabožno pesem ob 
igranju na kitari zapel Izidor Ploj.

Zakonca sta se poročila 19. oktobra 1963. 
leta v Cerkvenjaku. Marija se je rodila v druži-

ni 11 otrok 12. avgusta 1944 
v družini Fekonja v Oseku. 
Imeli so svoj dom in le 2,5 
ha zemlje, kar ni dajalo 
družini dovolj za preživetje. 
Tako kot vsi otroci številč-
nih družin je tudi Marija že 
zgodaj pasla živino in hodi-
la na »tavrh«, dnino, k ve-
čjim kmetom. Da bi postala 
svoj gospodar, se je pri 19-
ih letih poročila z Jakobom 
Žižkom, ki se je rodil 1. 
maja 1934. leta v Župetin-
cih. Rodil se je v želarski 
družini 4 otrok. Ko mu je 
bilo 6 let, mu je umrla mati. 
Kot otrok je moral h kmetu 
za pastirja. Ker ni imel kam 

iti, je po osnovni šoli služil za hlapca. S po-
močjo prijateljev pa je prišel do redne službe 
v Rudniku svinca v Mežici, kjer se je tudi upo-
kojil. Po poroki sta si z ženo Marijo v Mežici 
poiskala stanovanje in živela skupno zakonsko 
življenje. V družini so se jima rodili trije otro-
ci, živita pa le sinova Franjo in Edvard, ki sta si 
ustvarila družini in ju obdarila s 3 vnuki. Sreč-
na sta, da imata svoj dom. Po upokojitvi moža 
sta se posvetila delu na posesti, kjer sta redi-
la živino in prašiče. Marija nam je ob koncu 
našega pogovora dejala: »Srečna sva, da sva še 
oba, čeprav oba dajejo bolezni.« Slovesni za-
ključek slavja se je odvijal na Turistični kmetiji 
Breznik v Komarnici.«

Občinska uprava Sv. Trojica

Biserna poroka zakoncev Kolarič iz 
Drvanje pri Benediktu
Sobota, 9. novembra, je bila slavnostna za 

zakonca Marijo in Mihaela Kolariča, ki 
sta pred 60 leti, prav na ta dan, stopila na 

pot svetega zakona, ki sta ga dva dni prej po-
trdila s civilno poroko.

Domovanje družini-
ce je bilo na Gosposve-
tski cesti v Mariboru, 
od koder sta odhajala 
na delo na drugo stran 
Drave. V zakonu sta 
se jima rodila sinova 
Srečko in Ivan, ki sta 
si kasneje svoja do-
movanja poiskala kar 
v Mariboru, biserna 
zakonca pa sta ob upo-
kojitvi pot preusmeri-
la v rodno benediško 
dolino, kjer sta najbolj 
vesela vnukinje Urše in 
vnukov Matevža, Jureta 
in Luka.

Veselje na biserni poroki, ki jo je v kultur-
nem domu Benedikt s strani občine potrdil 
župan Milan Gumzar, nagovorila Saše Lo-
vrenčič, izpod spretnih prstov Majde Fras 
Leva pa so na novi clavinovi zazvenele poroč-
ne skladbe, so delili še najmlajši člani druži-
ne Kolarič, pravnuki Uršina Žan in Mark ter 
Matevževa Zala in Aljaž. Družini Kolarič je 

to praznovanje mnogo pomenilo, saj se tudi 
mlajši rodovi zavedajo, da le redkim uspe do-
čakati tako visok jubilej.

Pot bisernoporočencev ni bila vedno trav-

nata stezica, temveč velikokrat gorska steza, 
posuta z ostrim kamenjem, a vedno sta znala 
premagati ovire in šla sta dalje, kajti imela sta 
drug drugega, si zaupala in še danes se imata 
rada. Sta vzor, ki ponazarja, da je jesen življe-
nja lahko lepa, bogata, osrečujoča, nasmeja-
na, predvsem pa ljubeča.

Saša Lovrenčič, foto: Igor Barton

Darilo za Abrahama izbral kar sam
Nenavadno potovanje se je začelo že ob 

3. uri zjutraj, ko so se Marjan Žekš iz 
Spodnjih Žerjavc in njegovi prijatelji, 

ki jih je povabil na posebno potepanje, od-
pravili na pot. 

Naslednjega dne, 5. septembra 2013, je na-
mreč Marjan dočakal svojega Abrahama in 
njegova želja je bila, da na svoj 50. rojstni dan 
skupaj s svojimi prijatelji planinci doseže slo-
venskega gorskega prvaka in se tako potrdi tudi 
v tem, da postane pravi in ponosen Slovenec.

V planine in tudi v Triglavski narodni park 
se je s prijatelji napotil že nekajkrat, a samega 
vrha mu še ni uspelo osvojiti, zato je ob misli, 
da bo letos praznoval ta zlati jubilej, že dalj 
časa razmišljal, pogosto tudi pozno v noč, 
kako bi to izpeljal.

»Preprosto, povabil sem svoje prijatelje pla-
nince, si v mislih zarisal pot s Pokljuke in le s 
pomočjo pravih ljudi okoli sebe in vso pod-
poro ter vzpodbujanjem, saj se namreč višine 
bojim, mi je uspelo. Zato, dragi prijatelji, hva-
la vam, obenem tudi za sama presenečenja na 
vrhu, kjer ste me opremili s simboli mojega 

praznika in me počastili s kapljico, ki nam je 
vlila novih moči.«

Saša Lovrenčič

Oj, mladost ti moja
Dvanajstkrat so se do sedaj srečali 

učenci osnovne šole v Sv. Trojici, ki 
so jo končali v šestem oddelku v šol-

skem letu 1948/49. Pred mnogimi leti se je 
Tonetu Štefanecu utrnila misel, da bi se dobi-
vali sošolci te generacije. Z izdatno pomočjo 
brata Slaveka pri zbiranju naslovov je prišlo 
do prvega srečanja oktobra 1991.

Letos, 10. novembra, je bilo že dvanajsto 
srečanje. Pobudnik prvega srečanja Tone Šte-

fanec: »Na prvem srečanju se mi je najbolj 
vtisnilo v spomin nelagodje, ko sem nekatere 
sošolce prepoznal šele po daljšem spraševa-
nju in ogledovanju. V zahvalo za pripravo 
srečanja sva oba dobila buteljko dobrega 
vina, katero je bilo kar nekaj časa shranjeno. 
Razpoloženje ni nikoli minilo brez petja ljud-
skih ali domačih pesmi, ki so bile večinoma 
ubrano zapete. Za veselo razpoloženje je ve-
dno poskrbel tudi sedanji predsednik odbo-

Vseslovensko srečanje Prenove v Duhu
V soboto, 19. oktobra, zjutraj smo se 

vsi veseli in polni pričakovanj odpra-
vili iz Maribora v Celje, v cerkev Sv. 

Duha. Naš vodja na avtobusu je bila Cvetka 
Ajd, ki nas je povabila, da smo vse skrbi pre-
dali Jezusu in se tako s čistim srcem pripravili 
na slavljenje Boga, ki je naš Stvarnik, Rešitelj, 
Ozdravitelj, Tolažnik, naš Kralj … Kralj naših 
src. Vsi dobro poznamo to formulo: odpušča-
nje + evharistija + slavljenje = ozdravitev.

Nekaj vtisov udeležencev srečanja: začelo 
se je z velikim slavljenjem, kjer je bil gost Jo-
sip Lončar, ki je govoril o evangelizaciji. Pri-
čevanja ljudi o tem, kaj dela Jezus v njihovih 
življenjih, so se me zelo dotaknila. V začet-
ku slavljenja se prepustiš Jezusu pred Svetim 
rešnjim telesom in začutiš tako velik mir in 
lahko predaš Jezusu vse skrbi, bolezni, težave 
… kar lahko razume samo On. Začutiš tudi 
njegovo prisotnost, vidiš, da  Jezus živi med 
nami in da deluje, če ga le prosimo in pova-
bimo v naše življenje, 
se Mu zahvaljujemo za 
vse, kar naredi za nas in 
bližnje. (Marjeta)

V Celju, v cerkvi Sv. 
Duha, je bilo zelo lepo, 
res lepo sem se počuti-
la. Hvala vsem, da sem 
lahko poromala z vami.
(Anica B.)

Čudovito slavljenje 
v polni cerkvi, pouče-
vanja, doživeta sveta 
maša, molitev nad po-
samezniki dajo pečat, 
ki greje srce še dolgo. 
Posebej so se me do-
taknila globoka priče-

vanja. Pričevanje neke gospe je bilo skoraj 
podobno mojemu. Imeli smo vse: mladost, 
zdravje, materialne dobrine, denar..., le za 
Boga, ki je ljubezen, je bilo premalo prostora. 
In tako se je z leti začelo vse rušiti. Sesulo se 
je prav vse: ljubezen, družina, dom … Ostal 
je samo Bog, ki mi nenehno govori: »Jaz 
sem tvoj pastir, nič ti ne manjka, na zelenih 
travnikih ti dajem ležišče, k vodam počitka 
te vodim, tvojo dušo poživljam, vodim te po 
pravih stezah …« (Anica)

Bog res deluje v vsej polnosti. Vsa pričeva-
nja in poučevanja so bila tako bogata in zani-
miva, da so mi pustila zelo velik pečat. Do-
mov sem odhajala zadovoljna, polna miru, 
veselja; tega ne moreš doživeti nikjer drugje. 
To je res prava pot, pot za Jezusom. Ni vedno 
lahko, vendar nam Jezus vedno naloži takšen 
križ, ki ga še lahko nosimo. Hvala vsem za 
dobro pripravo in izvedbo srečanja.

 Tea

ni 11 otrok 12. avgusta 1944 
v družini Fekonja v Oseku. 
Imeli so svoj dom in le 2,5 
ha zemlje, kar ni dajalo 
družini dovolj za preživetje. 
Tako kot vsi otroci številč
nih družin je tudi Marija že 
zgodaj pasla živino in hodi
la na »tavrh«, dnino, k ve
čjim kmetom. Da bi postala 
svoj gospodar, se je pri 19-
ih letih poročila z Jakobom 
Žižkom, ki se je rodil 1. 
maja 1934. leta v Župetin
cih. Rodil se je v želarski 
družini 4 otrok. Ko mu je 
bilo 6 let, mu je umrla mati. 
Kot otrok je moral h kmetu 
za pastirja. Ker ni imel kam 
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Karl Korošec (1929 – 2013)
Koroščev Karl, 

kot smo mu bili 
domačini vajeni 
reči, je bil mož z 
lastnim prepriča-
njem in pokonč-
no hrbtenico. 
Izhajal je iz gene-
racije, ki je okusi-
la nemško šolo v 

svojih najlepših letih. Znal je ceniti, kar je 
lepo in plemenito v življenju, mir in svobo-
do ter izražati lastne misli in besede. Spo-
štoval je navade, ki so mu jih ob bratu in 
dveh sestrah privzgojili starši, oče Kondrad 
in mama Marija. Danes živi še samo sestra 
Marija.

Karl se je rodil 29. 10. 1929 v Zgornjem 
Partinju pri Jurovskem Dolu, ki je vse življe-
nje ostal njegov dom. Tudi jurovsko šolo je 
obiskoval v težkih časih pod okupatorskim 
režimom oz. v nemškem jeziku. S tem pa je 
druga svetovna vojna ljudem prinesla veli-
ko gorja, ki ga je znal prenesti in iz njega 
razviti pogum, ki mu je koristil pri izgradnji 
boljšega sveta.

Po končani šoli ni bilo veliko možnosti  
za mlade, ostal je doma. Kot vedoželjni mla-
denič se je udeleževal različnih izobraže-
vanj, še posebej s področja kmetijstva, kar je 
bila pot za umno kmetovanje na Koroščevi 
kmetiji.

1950. leta je umrl oče; ni mu preostalo 

drugega, kot da prevzame domačijo in na-
prej gospodari z lastnim znanjem in pridni-
mi rokami. Pri tem marljivem poslanstvu je 
začutil, da bi bilo dobro, ko bi se pridruži-
la še nežna roka. Ni bilo naključje, da si je 
Karl za življenjsko sopotnico izbral Marico 
Žugman, s katero se je leta 1960 poročil in 
s tem je družina Koroščevih dobila pra-
vi okvir. V zakonu so se rodili trije otroci: 
Drago, Vojko in Nada. Ker pa kolo življenja 
nezadržno teče, pa čeprav je ta čas prepleten 
z raznovrstnimi dogodki, ki zaznamujejo 
pravi življenjski mozaik, so prišli vnuki, pet 
jih je in vsi so pridni.

Karl je bil v nekdanji skupni občini tisti, 
ki je aktivno deloval za razvoj krajevnih 
skupnosti v širšem pomenu. Bil je dolgole-
tni predsednik KS Jurovski Dol, kot tak se je 
vedno zavzemal za pozitivne misli in odlo-
čitve za razvoj kraja, kot so komunala, ceste, 
vodovod, šola, vrtec in ustrezna trgovina. 
Bil je tudi matičar za civilne poroke, kar vr-
sta parov je šla skozi njegov civilni obred. 
Uspešno je deloval v organih Kmetijske Za-
druge Lenart, različnih skupščinah in tako 
zastopal delo in življenje v Jurovskem Dolu. 
Veliko truda je vložil pri iskanju lokacije za 
novo pokopališče v Jurovskem Dolu. Za lo-
kacijo, kjer je danes pokopališče, ki je tudi 
ena lepših na tem območju, je bilo namreč 
največ nasprotovanja.

Rudi Tetičkovič

kot smo mu bili 
domačini vajeni 
reči, je bil mož z 
lastnim prepriča
njem in pokonč
no hrbtenico. 
Izhajal je iz gene
racije, ki je okusi
la nemško šolo v 

OI JSKD Lenart
Nagrajenci 15. likovnega ex-tempora Sve-
ta Ana 2013

Komisija v sestavi Konrad Krajnc, slikar 
in predsednik komisije, ter člana Silvo Sla-
ček, župan, in Breda Slavinec, vodja JSKD 
Lenart, so si ogledali nastala likovna dela 
na že 15. likovnem ex-temporu Sveta Ana 
2013. Komisija je bila enotnega mnenja, da 
si nagrado zaslužijo dela Joži Kerenc, Nine 
Kolarič, Iva Lorenčiča Lorena in Slavka 
Toplaka. Nagrada vsebuje samostojno raz-
stavo vseh nagrajencev v organizaciji JSKD 
Lenart.

Plesne ideje na Sveti Ani
Regijska plesna delavnica, namenjena 

vodjem otroških in mladinskih plesnih 
skupin, je potekala zadnji teden v oktobru 
v Kulturno turističnem centru na Sveti 
Ani. Vodila jo je strokovna spremljevalka 
plesnih revij, ki bodo potekale v organiza-
ciji JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska 
Bistrica za naslednje triletno obdobje,Tina 
Dobaj Eder.

Udeleženke so prišle iz Ormoža, Lenarta, 
Maribora, Slovenske Bistrice, Voličine, Bel-
tincev in Svete Ane. Izrazile so željo po še 
dodatnem izobraževanju, saj je takšnih iz-
obraževanj, ki so zelo dobrodošla, premalo. 
Program delavnice je bil pripravljen prav za 
mentorice na našem območju in je vsebo-
val elemente, ki jih še kako potrebujejo pri 
svojem delu.

Gledališko izobraževanje
JSKD Lenart je v oktobru izvedel regijsko 

izobraževalno delavnico za mentorice otro-
ških gledaliških skupin. Vodil jo je Miha 
Golob, strokovni spremljevalec Otroškega 
odra 2014 – srečanja otroških gledaliških 
skupin za območje UE Lenart. Kljub manj-
šemu številu udeleženk je gledališka delav-

nica potekala zelo ustvarjalno. Predavatelj 
je teoretično in praktično obravnaval neja-
snosti, do katerih prihaja pri konkretnem 
delu, režiranju gledaliških predstav, v kate-
rih igrajo otroci iz osnovnih šol.

Letos praznuje Konrad Krajnc poseben 
jubilej

Letos Konrad Krajnc, slikar Slovenskih 
goric, praznuje 45-letnico umetniškega 
ustvarjanja. Priznanje ob obletnici mu je 
podelila Breda Slavinec, vodja JSKD Lenart, 
na odprtju razstave ob tem jubileju, 27. 
septembra 2013, v Galeriji Konrada Krajn-
ca v Lenartu. Razstavo je pripravil Konrad 
Krajnc, na njej pa poleg njegovih del razsta-
vljajo še Bogdan Čobal, Stojan Grauf, Rado 
Jerič, Ludvik Pandur in Vladimir Potočnik. 
Hkrati pa je letos tudi 20-letnica delovanja 
galerije in 20-letnica likovnih delavnic, ki 
jih Konrad Krajnc strokovno izvaja. Ob ju-
bileju mu je čestital tudi dolgoletni kulturni 
ustvarjalec in prijatelj Lojze Peserl. 

Obeta se šarmanten literarni večer: lite-
rarni večer Iva Stropnika v Lenartu

Ivo Stropnik, slo-
venski književnik, 
vodja Ustanove 
Velenjska knjižna 
fundacija (UVKF) 
in mednarodnega 
književnega festivala 
Lirikonfest Velenje, 
odgovorni urednik 
Rp. Lirikon21 (med-
narodne revije za poezijo 21. st.) in drugih 
edicij pri UVKF, bo gostoval v Lenartu v 
torek, 26. novembra 2013, ob 18. uri v pro-
storih Knjižnice Lenart. Literarne dneve 
prireja in vodi Breda Slavinec. Dogodek sta 
pripravila JSKD Lenart in Knjižnica Lenart 
v sodelovanju z ZKD Slovenskih goric in 
občino Lenart.

Breda Slavinec

V Međugorje z evangelizatorji ljubezni
Čudovito romanje h Kraljici miru v Među-

gorje so konec oktobra organizirali evan-
gelizatorji ljubezni. Na avtobusu smo bili 

romarji iz različnih krajev Štajerske, duhovno 
vodstvo je bilo v rokah Damjana Mlinariča. Ro-
marji želimo z vami podeliti nekaj vtisov (zaradi 
omejenega prostora so skrajšani):

To je bilo moje deseto romanje v Međugorje. 
Prečudovito je bilo čaščenje Sv. Križa in Naj-
svetejšega. Do srca mi je segla tista tako mila 
glasba ob Najsvetejšem in tista tišina med toli-
ko ljudmi. Bilo je prečudovito. Ko sem šla na-
zadnje iz cerkve, sem rekla: »Hvala Ti, Marija, 
moja Nebeška Mati, za milosti, ki mi jih daješ, 
in lepo te prosim za moč, da bom še kdaj prišla 
k Tebi.« (Zofija)

Že od spomladi, ko sem bil v Međugorju, 
sem želel, da bi tja peljal tudi sina in ponov-
no prosil Marijo za njegovo zdravje. Želja se je 

uresničila in tja je odpotovala celo vsa družina. 
Na Crnici je zame vedno najbolj čustveno sre-
čanje z našo Božjo Materjo, ponovno smo do-
bili zagotovilo o ozdravitvi. Bili smo tako pre-
vzeti, da smo naslednji dan še enkrat poromali 
k njej. Naš vzpon na Križevac je dobil še veliko 
globlji duhovni pomen in nas tudi kot skupino 
povezal, saj se je večina od nas lahko kar ne-
kajkrat poistovetila s pričevanji. Kasneje se me 
je še posebej dotaknilo pričevanje Nancy, Ka-
nadčanke hrvaških korenin. Govorila jih je s 

takim žarom, predanostjo, blaženim obrazom, 
da sem dobil občutek, da nam govori Marija 
sama. Sedaj, ko smo se vrnili s tako čudovitimi 
darovi in milostmi, pa že pričakujemo nasle-
dnjo, spomladansko romanje. (Darko)

Pri kipu Marije na Crnici se vedno znova iz-
ročim Nebeški Materi, ki me sprejema s svojo 
materinsko ljubeznijo in nadomešča mojo ze-
meljsko mamo. V mojem srcu pa se je najbolj 
zasidral Križev pot, ki smo ga premišljevali ob 
vzponu na Križevac. Pri vsaki postaji je nekdo 
povedal, kakšen križ je v življenju nosil ali ga 
še teži in kako se bori, da ga premaga. Bil je čas, 
ko si lahko v vsakem delu Jezusovega trpljenja 
našel tudi košček sebe. Najbolj pa mi ostaja v 
spominu pričevanje Nancy in njeno izjemno 
spoštovanje duhovnikov. In sprašujem se, ka-
kšen pa je moj odnos do pastirjev, ki jih je Go-
spod izbral? (Milena)

Marija nas je spet 
poklicala. Tokrat sem 
mislila, da ne bom zra-
ven, pa je vse uredila 
tako, da sem lahko od-
šla v Međugorje skupaj 
z družino. Marija, hvala 
ti za ta dar, hvala ti za 
ljudi, ki so pripravili to 
pot, pot, ki je bila pol-
na pričevanj, duhovne 
hrane in Božje milosti. 
Hvala ti za nepozaben 
pogled na mojega sina, 
ko kleči pred teboj, te 
prosi, in hvala, da prosiš 
za nas. (Otilija)

Maša je bila nekaj ču-
dovitega. Nazadnje sem čutila toliko narodov, 
zbranih na enem mestu, ko sem bila v Madridu 
na SDM. Nisem imela sedeža, noge so me bo-
lele, potem pa me je neko dekle potrepljalo in 
nakazalo prazen sedež. Kmalu je prišla še neka 
gospa, ob kateri sem se spomnila na mojo pri-
jateljico, mašo sem kljub utrujenosti preživela 
in šla spat navdahnjena od Svetega duha. Hvala 
vsem sodelujočim, da ste pripravili tako čudovi-
to pot k Svetemu duhu in milosti božji! (Ana)

poklicala. Tokrat sem 
mislila, da ne bom zra
ven, pa je vse uredila 
tako, da sem lahko od
šla v Međugorje skupaj 
z družino. Marija, hvala 
ti za ta dar, hvala ti za 
ljudi, ki so pripravili to 
pot, pot, ki je bila pol
na pričevanj, duhovne 
hrane in Božje milosti. 
Hvala ti za nepozaben 
pogled na mojega sina, 
ko kleči pred teboj, te 
prosi, in hvala, da prosiš 
za nas. (Otilija)

Z gledališkega seminarja v Benediktu

Foto: Breda Slavinec

Zakladi Svete Trojice 
Vabljeni na izjemne kulturne dogodke

Občasna razstava Zakladi Svete Trojice je odprta 
od septembra 2013 do  februarja 2014 v Kinu Par-
tizan v Mariboru. Ogledate si jo lahko od torka do 
sobote (9. -13. in 16. -19. ure) in v nedeljo od 9. do 13. 
ure. Vstop je prost. 

Razstava je nastala v sodelovanju s frančiškanskim 
samostanom Sv. Trojica v Slovenskih goricah in je re-
zultat terenskega dela kustosov Pokrajinskega muzeja 
Maribor, ki so v letih 2012 in 2013 evidentirali več kot 
1000 predmetov in pripravili strokovno podlago za raz-
glasitev samostanske muzejske zbirke državnega pome-
na. Zbirka samostana Sveta Trojica spada med najdra-
gocenejše ter najbolje ohranjene zbirke v Sloveniji.

Zaradi izjemnega bogastva trojiške kulturne dedi-
ščine priporočamo ogled razstave in obisk strokovnih 
predavanj ter tematskih vodstev po razstavi: 

5. 12. 2013•	  ob 18. uri: Romarji in romanja, preda-
vanje, Tadej Pungartnik, kustos  
12. 12. 2013 ob 18. uri: Cvetje je povsod•	 , predava-
nje, red. prof. ddr. Nataša Golob
8. 12. 2013,•	  ob 11. uri: Romanja k Sveti Trojici, vo-
denje, Tadej Pungartnik (nadaljevanje sledi v nasle-
dnji številki, več na http://www.slovenskegorice.eu/).

Tekst in foto: Janez Ferlinc

Detajl iz baročnega mašnega plašča, 
cvetje je izvezeno in naslikano  
na svilo

Plan krvodajalskih akcij na območju OZ RK Lenart
Petek 6. 12. KO RK Lenart v OŠ Lenart
Ponedeljek 16. 12. KO RK Lokavec  Na CTM 
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Ivo Lorenčič ravnokar ustvarja tudi skulpturo 
ovtarja, ki bo krasila središče Cerkvenjaka.

Pravljično-ustvarjalni koraki do otrok 
in »Lenartovo« v Knjižnici Lenart

Kako je biti otrok v današnji družbi? Vpra-
šanje smo si zastavljali v mesecu oktobru ob 
tednu otroka (7.-13. oktober 2013). Razmi-
šljanje bi moralo preseči meje in se poglobiti 
v položaj posameznika v današnji družbi. 

K poglobljenemu razmišljanju nas lahko 
napoti tudi pisana beseda. Zato je zelo po-
membno, da jo v zgodnji fazi razvoja pribli-
žamo otrokom. Z jesensko pravljico v mislih, 
bogato domišljijo, pisanimi lutkami, ustvar-
jalno žilico in košaro knjig smo se odzvali na 
povabila vrtcev v občini Lenart. Na slikovit, 
preprost in hkrati hudomušen način smo 
jim želeli približali naše delo ter najmlajšim 
omogočiti nova doživetja, ki bogatijo in učijo 
tudi nas.

V jesenskem času narava žari v različnih 
toplih barvnih odtenkih, zjutraj pa nas poz-
dravi megla, ki jo preženejo še vedno topli 
sončni žarki. Topli žarki, ki preženejo utečen 
potek vsakdanjega dela v naših enotah, so 
naši uporabniki, predvsem pa najmlajši otro-
ci, ki se v vseh enotah ob vnaprej dogovor-
jenih terminih zbirajo pri pravljičnih uricah, 
nadgrajenih z ustvarjalnimi delavnicami. V 
Knjižnici Lenart se otroci vsako sredo od 16. 
do 17. ure prepustijo mavričnemu svetu pra-
vljic in kreativnosti. O njihovi marljivosti pri-
ča razstava, ki je vedno na ogled v igralnem 
kotičku naše knjižnice. V igralnem kotičku 
pa so otrokom na voljo tudi didaktične igrače 
in pobarvanke. 

Osnovnošolce in srednješolce pa že drugo 
sezono vsak mesec pričakuje nova literarna 
uganka. Le-ta z žrebanjem ob koncu mese-
ca prinaša lepo knjižno nagrado, z izborom 
vprašanj pa širi bralna obzorja. 

Srednješolci in drugi mladi pa svoja mne-

nja enkrat mesečno krešejo na ČVEKalnici, 
ki z aktualnimi temami iz vsakdanjega življe-
nja, bralnimi nasveti, kreativnim pisanjem 
ter ustvarjalnostjo bodri mladi um in duha.

Del našega poslanstva smo dodali tudi k 
bogatemu programu ob praznovanju obči-
ne Lenart s celodnevnim dogajanjem v naši 
knjižnici. Vsem uporabnikom smo ponudili 
sveže pečene kostanje ob sladkem moštu in 
jabolčniku ter se ob tem »posladkali« še z 
branjem izbrane poezije – v tem preprostem 
dejanju smo našli obilo čarobnosti. Otroci 
so izdelali Tetko Jesen, prisluhnili pravlji-
cam Gozdne vile in ustvarjali. Dogajanje pa 
smo zaključili s potopisnim predavanjem za-
koncev Osvald, ki sta z nami delila izjemne 
izkušnje, pozitivne misli, življenjske nauke 
in fotografije, ki sta jih zbrala na sedem let 
trajajoči poti po Aziji, Avstraliji, Južni Ame-
riki in Afriki. Več o njunem popotovanju si 
lahko preberete v knjigi Dominike Osvald: 
Enosmerna vozovnica (Sedemletna pot). Od 
6. do 11. novembra pa je potekal tudi »Lenar-
tov jesenski natečaj«, s katerim ste, naši upo-
rabniki, ponovno dokazali svojo kreativnost. 
Vse misli so razstavljene v naših prostorih. 
Kajne, da še kako drži, da »na uporabnikih 
knjižnica stoji«? In še kako pomembno je, da 

se širi in žari.
Tukaj smo za ljudi in zaradi ljudi pa je 

tudi moto dneva slovenskih splošnih knji-
žnic, ki ga tudi Knjižnica Lenart obeležuje 
20. 11. in dneve okoli tega datuma s takšnimi 
in drugačnimi aktivnostmi: letos je to preda-
vanje o Japonski na Sveti Ani in o denarju v 
osrednji knjižnici v Lenartu.

Aleksandra Papež

Koncert ob 10-letnici novih trojiških orgel
V sklopu martinovanja sta občina Sveta 

Trojica in Kulturno društvo Sv. Frančišek v 
soboto, 9. novembra, organizirala koncert ob 
10-letnici novih orgel pri Sveti Trojici. Letos 
sta koncert izvajala mednarodno priznana 
orglavka Renata Bauer in mešani pevski 
zbor Slovenski dom iz Zagreba pod vod-
stvom prof. Ivica Ivanoviča.

40-članski zbor iz Zagreba je v Sveto Troji-
co z avtobusom prispel že okrog poldneva in 
bil najprej v gosteh pri Želovih v Brengovi 3, 
kjer je bila rojena tudi dolgoletna članica zbo-
ra Klara Žel. Ob 15. uri pa je zbor v Protoko-

larno razstavnem centru sv. Martina sprejel 
tudi župan Darko Fras. Gostje so bili navdu-
šeni nad njegovo odlično predstavitvijo kraja 
in njegove zgodovine. Sledili so ogled cerkve 
ter priprave na nastop.

Najprej je bila predstavitev orgel. Andrej 
Dvoršak, organist in projektant orgel, se je 
dotaknil časov, ko je prišlo do predloga za 
nove orgle in financiranje. Šlo je za investi-
cijo čez 300.000 € evrov. Polovico sredstev je 
prispevala tedanja skupna občina Lenart oz. 
tedanja Krajevna skupnost, veliko pa so pri-
spevali tudi farani.

Anita Kralj, priljubljena domača orglavka, 
zborovodkinja in pevka, ki je izvajalce kon-
certa tudi predstavila, je pred začetkom vr-
hunsko kakovostnega programa med drugim 
dejala: »Z novimi orglami se je življenje v cer-
kvi Sv. Trojice močno spremenilo«.

Sledil je koncert v nadvse kvalitetni in 
odlični izvedbi orglavke Renate Bauer in me-
šanega pevskega zbora iz Zagreba. Tisti po-
slušalci, ki jih kislo in deževno vreme ni zadr-
žalo doma, so na koncertu zares uživali, kar 
so potrdili tudi z močnimi aplavzi. Na kon-
certu je naša rojakinja Klarika Žel prebrala 
eno od svojih pesmi. Leta 2008 je namreč 
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom 
izdalo njeno knjigo v slovenščini in hrvaščini 
z naslovom Pesmi življenja.

Razstava VDC Polž, enote Mravlja Lenart
Svet je lep, zaplešite 

in se mu nasmehnite, je 
sporočilo misli pa tudi 
slik, ki so jih ustvarili 
uporabniki vseh enot 
Varstveno delovnega 
centra Polž Maribor in 
so jih razstavili v Avli 
Jožeta Hudalesa v pro-
storih občine Lenart ob 
20. obletnici delovanja 
zavoda. Na otvoritvi so 
nastopili učenci 4. ra-
zreda OŠ Lenart s toč-
ko Šola za klovne pod 
mentorstvom Brede 
Špindler. Razpoloženje 
je z violino popestrila 
Tanja Dvoršak. Razstavljena dela je predsta-
vila vodja enote Mravlja Lenart Gordana Ko-
sanič, v imenu župana pa je razstavo odprla 

mag. Vera Damjan Bele, direktorica lenarške 
občinske uprave.

D. O.

9. Martinov koncert KD »Pod lipo« 
V nedeljo, 10. novembra 2013, se je v le-

narškem kulturnem domu odvijala zanimiva 
kulturna prireditev s prikazom šeg in navad 
po praznovanju sv. Martina. To prireditev je 
že devetič priredilo KD »Pod lipo« Lenart. 
Program je domiselno vodil in povezoval 
podpredsednik tega društva Slavko Cigula. 
Vabilu so se odzvale skupine pevcev in god-
cev iz sosednjih kulturnih društev: Vaški pev-
ci KD »Pod lipo« Lenart, Folklorna skupina 
Cerkvenjak, Vokalna skupina DU Trnovska 
vas, Pevci DU Sv. Trojica, Harmonikarji KD 
»Pod lipo« Lenart, Ljudske pevke KD Sv. Ju-
rij ob Ščavnici, Pevci KTD Selce, Vaški godci 
KD »Pod lipo« Lenart, Ljudske pevke Vito-
marci (DKG), Ljudske pevke »Žitno klasje« 
KD Benedikt in Ljudski godci KD »Pod lipo« 

Lenart. Ob koncu je potekal še obred krsta 
mošta. Tudi ta prireditev bo vsem prisotnim 
ostala v nepozabnem spominu.

Rudi Tetičkovič

Lorenova grafika na regijski razstavi
V križnem hodniku Dominikanskega sa-

mostana na Ptuju so 14. novembra odprli 
regijsko likovno razstavo del ljubiteljskih li-
kovnih ustvarjalcev z območja Ptuja, Sloven-
ske Bistrice, Ormoža in Lenarta. Javni sklad 
republike Slovenije za kulturo je pripravil 
razstavo na dokaj abstraktno temo »parafra-
za, palimpsest, citat in prisvojitev« po izboru 
Mita Gegiča.

Z območja Lenarta je bila za sodelovanje na 
razstavi izbrana barvna grafika Vihar slikarja, 
kiparja in umetniškega fotografa Iva Lorenči-
ča Lorena iz Cerkvenjaka. »To je zame veliko 
priznanje, na katerega sem ponosen,« pravi 
Lorenčič.

T. K.

Obisk skupine otrok iz Voličine

V Knjižnici Lenart tudi letos projekt Simbioza

Podpredsednik Slovenskega doma v Za-
grebu Franc Strašek se je zahvalil za povabi-
lo in gostoljubje ter na kratko orisal namen 
Slovenskega društva. »Ponosni smo na mate-
rin jezik, na zgodovino, živimo skromno in 
mirno,« je poudaril ter županu izročil knjigo. 
Izvajalcem koncerta se je s priložnostnimi 
darili zahvalil še župan Darko Fras. Zahvale 

pa sta bila še posebej deležna tudi Anita Kralj 
in Andrej Dvoršak, ki mojstrsko obvladujeta 
trojiške orgle in skrbita, da ob njihovih zvo-
kih uživamo vsak teden. Andrej skrbi tudi za 
njihovo redno vzdrževanje, za kar pa je po-
trebno veliko prostovoljnega dela in časa.

Slavko Štefanec

Podpredsednik Slovenskega doma v ZaPodpredsednik Slovenskega doma v Za pa sta bila še posebej deležna tudi Anita Kralj Podpredsednik Slovenskega doma v Za

Lenart. Ob koncu je potekal še obred krsta 

mag. Vera Damjan Bele, direktorica lenarške 
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Začetek praznovanja s trgatvijo
Vokalni kvintet Završki fantje je bil ustano-

vljen jeseni 1984. V minulih devetindvajsetih 
letih so imeli fantje nad 1500 koncertov in dru-
gih nastopov doma in v tujini. Poleg izdaje pe-
tih kaset oz. zloženk in dveh DVD-jev so pose-
bej ponosni ravno na takšno število nastopov, 
saj povprečno letno nastopajo okoli 50-krat. 

Člani od vsega začetka vadijo v glasbeni sobi 
pri Jožetu Golobu. V vseh teh letih se je zased-
ba večkrat spremenila, današnji člani kvinteta 
(neprekinjeno 13 let) pa so: Jože Golob – 1. 
tenor, Darko Škerget – 2. tenor, Branko Šober 
– 1. bas, David Ornik – 2. bas, Janez Perko – 2. 
bas, umetniški vodja vokalnega kvinteta Zvr-
ški fantje pa je Darko Škerget, sicer profesor 
glasbe. Prvi trije so z lenarškega konca, Perko 
(Gornja Radgona) in Ornik (Lešane) pa sta z 
radgonskega območja. Ansambel je bil ustano-
vljen na pobudo Jožeta Goloba, ki v ansamblu 
nastopa ves čas. Ustanovna člana sta še Darko 
Škerget in Janez Perko. Njihovo ubrano petje so 
poslušali v domovini Sloveniji, po Evropi (Hr-
vaška, Srbija, Makedonija, Avstrija, Nemčija, 

Madžarska, Lihtenštajn ...), v Kanadi, ZDA in 
v Avstraliji. 

»Lahko povem, da smo imeli številne nasto-
pe in koncerte širom po Sloveniji in marsikje v 
tujini. Večkrat smo snemali za RTV Ljubljana 
in Radio Maribor, za njihove potrebe v raznih 

oddajah ter tudi na različnih lokalnih radij-
skih postajah. Vsekakor pa ne smem pozabiti, 
da med pomembnejša gostovanja sodita tudi 
dve turneji izven Evrope. Prva je bila že leta  
1998 pri naših izseljencih v Kanadi, druga pa 
januarja 2000 po Novem južnem Walesu v  
Avstraliji,« nam je povedal umetniški vodja 
Darko Škerget. 

Posebej so ponosni na pet lastnih zgoščenk 
in dva DVD-ja. Završki fantje so se večkrat 
udeležili različnih festivalov, kjer so posegli 
tudi po najvišjih priznanjih in nagradah. Za 
svoje številne uspehe doma in v tujini ter za 
dolgoletno delovanje na kulturnem podro-
čju je vokalni kvintet Završki fantje prejel  
mnoga druga priznanja, med drugimi tudi (leta 
2001) visoko občinsko priznanje - srebrni grb 
občine Lenart. 

Z obeleževanjem 30-letnice obstoja in uspe-
šnega delovanja so začeli v vinogradu Jožeta 
Goloba v Andrencih pri Cerkvenjaku. Prav 
na njegov 66. rojstni dan so potrgali grozdje s 
potomke žametne črnine z mariborskega Len-

ta, ki jo Jože vzdržuje in 
neguje vse od leta 2000. 
Umetniški vodja Škerget 
je povedal, da so vse nji-
hove aktivnosti do kon-
ca leta 2014 povezane s 
proslavo njihovega ju-
bileja. Osrednji koncert, 
na katerega bodo pova-
bili tudi druge skupine, 
ansamble in pevce, bo 
aprila 2014 v Lenartu, 
nekaj jubilejnih kon-
certov pa bo tudi po 
drugih občinah Sloven-
skih goric. Med drugim 
bodo postavili tudi raz-

stavo, na kateri želijo predstaviti svojih prvih 
30 let. Izdali bodo tudi 6. zgoščenko ter svojo 
posebno pesmarico, ki jo je priredil umetniški  
vodja Škerget. 

Besedilo in foto: Oste Bakal
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Glasbena poslastica
V četrtek, 12. decembra 2013, ob 18. uri bodo učenci in profesorji Konservatorija za 

glasbo in balet Maribor – Podružnične šole Lenart poskrbeli za pravo pravcato glasbeno 
poslastico. 

Slaščičarski mojster Dominik bo za vse, ki boste obiskali našo prireditev, napekel veliko 
košaro glasbenih, plesnih in tudi drugih dobrot.

Avtorske pravice v glasbi
Pomembnost avtorske pravice se kaže že v 

dejstvu, da je ustavno zajamčena. Ureja jo Za-
kon o avtorskih in sorodnih pravicah ter Zakon 
o industrijski lastnini, delimo pa jih na moralne 
in materialne. Ker je avtorska pravica izključne 
narave, je potrebno za vsako izkoriščenje avtor-
skih del pridobiti avtorjevo dovoljenje, razen pri 
zakonsko določenih izjemah. Avtorsko pravo 
sodi med pravne podpanoge, ki jih uvrščamo v 
civilno ali zasebno pravo, ter je sistem, ki spod-
buja ustvarjalnost.

Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko 
delo. Zakon veže avtorstvo izključno na fizično 
osebo, saj je stvaritev individualni in duhovni 
produkt, ki ga lahko ustvari samo človek kot fi-
zična oseba, zato avtor ne more biti stroj, žival 
ali pravna oseba. Avtor ima izključno pravico, 
da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu 
v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela, če bi 
ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo 
osebnost. Primer kršitve pravice spoštovanja 
dela bi bil, če bi kdo glasbeno delo priredil in 
ga izvajal brez avtorskega dovoljenja ter pri tem 
okrnil avtorjevo osebnost. Avtorje ščiti združe-
nje SAZAS.

Avtorska pravica je časovno omejena, kar po-
meni, da po določenem času preneha veljati in 
avtorsko delo ni več avtorsko pravno varovano. 
Skladno z 59. členom ZASP avtorska pravica na 
delu traja za čas avtorjevega življenja in 70 let 
po njegovi smrti, kar pomeni, da lahko avtor-
sko pravno varstvo po njegovi smrti uveljavljajo 
njegovi dediči. V primeru, da je delo ustvarilo 
več avtorjev, se rok šteje od smrti soavtorja, ki 
je umrl zadnji. Kot primer navajam več kot 20 
let staro pesem »Povej mi, Marina«, ki jo v ori-
ginalni izvedbi izvaja skupina Don Juan, avtor 
pa je pokojni Brendi. Čeprav je pesem stara več 
kot 20 let, avtor pa je žal že pokojen, je še vedno 
avtorsko zaščitena. Avtorsko pravico je dedoval 
njegov sin Dejan Vunjak, tako da lahko le on 
izda dovoljenje za priredbo omenjene pesmi. 
Ker je Brendi umrl leta 2011, pomeni, da je De-
jan lastnik avtorske pravice do leta 2081.

Materialne avtorske pravice varujejo pre-
moženjske interese avtorja. Samo avtor lahko 
dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela 
in primerkov svojega dela. Uporaba avtorskega 
dela je dopustna le, če je avtor v skladu z ZASP 
in pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno ma-
terialno avtorsko pravico.

Kršitve moralnih in materialnih avtorskih 
pravic ter kršitve avtorskih sorodnih pravic 
opredeljuje Kazenski zakonik v členih od 147 
do 149. »Kot kršitev moralnih avtorskih pravic 
se šteje, če nekdo s svojim imenom ali imenom 
koga drugega objavi, prikaže, izvede ali prene-
se tuje avtorsko delo ali njegov del ali dovoli to 
storiti. Kršitelj se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta. Kdor pa skazi, okrni 
ali kako drugače neupravičeno poseže v tuje 
avtorsko delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do šestih mesecev. Kršitev materialnih 
avtorskih pravic je neupravičena uporaba enega 
ali več avtorskih del ali njihovih primerkov. Kr-
šitelja se lahko kaznuje z zaporom od enega do 
osmih let, kadar je bila pridobljena velika pro-
tipravna premoženjska korist. Kršitev avtorskih 
sorodnih pravic je neupravičena reprodukcija, 
dajanje na voljo javnosti, razpošiljanje ali daja-
nje v najem ene ali več izvedb, fonogramov, vi-
deogramv, RTV oddaj ali podatkovnih baz. Kr-

šitelja lahko doleti 
zaporna kazen od 
enega do osmih let, 
odvisno od obsega 
povzročene škode. 
Oškodovanci pa 
imajo poleg kazen-
skopravnega tudi civilnopravno varstvo. Tako 
lahko zahtevajo povrnitev škode po splošnih 
pravilih o povzročitvi škode ter zahtevajo na 
primer prepoved prodaje, odstranitev ali uniče-
nje protipravnih primerkov avtorskih del, če ni 
v ZASP drugače določeno,« je pojasnil pravnik 
Jaka Repanšek.

Glasbena dela, ki so avtorsko zaščitena, obse-
gajo dela od oper, simfonij, komorne glasbe in 
klavirskih sonat preko šansonov in pop glasbe 
do glasbenih ozadij v trgovskih hišah in oglasih. 
Z ozirom na omejene možnosti variacije se pri 
pop glasbi posebej pogosto pojavlja vprašanje o 
zavestni ali podzavestni naslonitvi na tuja dela. 
Zakonodajalec je poskušal zlorabe preprečiti na 
ta način, da se tuje melodije ne smejo prosto 
uporabljati in da pri obdelavi prostih glasbenih 
del zahteva višji nivo ustvarjalnosti. Danes je v 
pop glasbi veliko podobnosti, končno presojo, 
ali je neka skladba plagiat, pa ima sodišče oziro-
ma sodni izvedenci glasbeniki. Bistveno vpra-
šanje pri plagiatorstvu je, ali je skladatelj pesem 
skopiral namenoma ali naključno. 

Plagiat je izdelek, ki temelji na podlagi ukra-
dene ideje ali vsebuje del le-te drugega avtorja, 
plagiator pa se pretvarja, da je ideja in delo nje-
govo. Pesem šteje za plagiat, kadar je osem ali 
več taktov skladbe skupaj prekopiranih v melo-
diji in harmoniji.

Izak Košir med najbolj znane slovenske pri-
mere navaja pesem »Laure ni več« v izvedbi Mi-
rana Rudana, ki je bila velik hit v devetdesetih. 
Šlo je seveda za »priredbo« pesmi »Laura non 
c'e« italijanskega pevca Neka, ki je debelo gle-
dal, ko so ga nekoč novinarji vprašali, kako mu 
je všeč slovenska verzija. Ta je Rudanu zagrozil s 
tožbo, saj naj bi se prvi pod pesem podpisal kot 
stoodstotni avtor. Nekateri viri so povedali, da 
naj bi Nek od Rudana sprva zahteval ogromno 
denarja (po nekaterih informacijah je šlo za pol 
milijona takratnih nemških mark) ali umik pe-
smi z radijskih valov in prepoved prodaje albu-
ma, na katerem je pesem. Ker je omenjeni pri-
mer neutemeljen in ni jasnega zaključka, sem 
poklical Rudana in ga povprašal o tem. Dejal 
je, da Slovenci bolj naredimo zgodbo, kot je v 
resnici, ter da je imel vsa potrebna dovoljenja za 
to priredbo kakor tudi za ostale. Je pa poudaril, 
da so zakoni zelo strogi ter da ne razume, kako 
si nekateri glasbeniki še vedno upajo delati pri-
redbe brez ustreznih dovoljenj, kljub temu da so 
lahko posledice denarna kazen, visoke odško-
dnine ter celo zaporna kazen.

V večini imajo avtorji oziroma izvajalci pri-
redb urejene pogodbe oziroma dovoljenja glede 
avtorskih pravic. Velikokrat se omenjata besedi 
priredba in plagiat, malokdo pa ve, da to ni isto 
oziroma kakšna je razlika. O plagiatu govorimo, 
ko nekdo prepiše oziroma prevzame glasbeno 
delo in ga objavi oziroma prikaže kot svoje la-
stno, priredba pa pomeni predelavo že obstoje-
čega glasbenega dela, npr. priredba skladbe za 
drugačno instrumentalno in vokalno zasedbo.

Denis Poštrak, dipl. ekon.

30. Glas Slovenskih goric
Kulturno društvo Sveta Ana organizira že 30. prireditev Glas Slovenskih goric, na kateri 

pevci pokažejo svoj talent. Izberejo si skladbo slovenskega popularnega izvajalca, se jo na-
učijo in zapojejo ob spremljavi ansambla. Jubilejna prireditev ne bo tekmovalnega, ampak 
revialnega značaja. Nastopili bodo pevci, ki so v preteklosti že peli na Glasu Slovenskih goric. 
Prireditev bo v nedeljo, 8. 12. 2013, ob 15. uri v športni dvorani OŠ Svete Ane. 

Vljudno vabljeni tudi vsi, ki ste kdajkoli nastopili na Glasu Slovenskih goric, da se nam 
pridružite v dvorani. Vabljeni torej vsi pevci, napovedovalci programa, ansambli, člani stro-
kovne komisije, organizatorji, vsi, ki ste kakorkoli sodelovali pri prireditvah. O udeležbi se 
dogovorite s predsednikom KD Sveta Ana Aleksandrom Šijancem na tel: 041/202 869.

Zlatih 6 predstavlja CD
Popularna slovenskogoriška narodnozabavna zasedba Zlatih 6, ki se je na živahnem pri-

zorišču domače slovenske glasbe pojavila pred dvema letoma, bo v nedeljo, 1. decembra, 
ob 18. uri v Športni dvorani Lenart na velikem koncertu z mnogimi gosti predstavila svojo 
prvo zgoščenko. Ob »zlati šesterici« bodo nastopili Maja Oderlap kot pevka in voditeljica, 
Splet, humorist Sašo, Donačka, Il divji, Naveza, Trubadurji, godba MOL, Štrk, Maxi trio, 
Savinjski kvintet in otroci Vrtca Lenart. Med gosti se obeta tudi presenečenje.
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ŠPORT

RAZPIS
Športnik in športnica leta Slovenskih goric 2013

Na območju osrednjih Slovenskih goric oz. UE Lenart kljub naši majhnosti premoremo pre-
cej dobrih športnikov. Tako v ekipnih športih kot tudi pri individualnih. Z dobrimi rezultati se 
ponašajo tako dekleta kot fantje. Športni talent pa se kaže tudi že pri številnih mladih perspek-
tivnih športnikih. V uredništvu Ovtarjevih novic smo se odločili izpeljati akcijo Športnik in 
športnica leta Slovenskih goric. Na ta simboličen način želimo izkazati zahvalo našim špor-
tnikom za dosedanje rezultate in jim vliti novo motivacijo za nadaljnje delo. 

Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:
Naj športnik leta 2013•	
Naj športnica leta 2013 •	
Naj moška športna ekipa leta 2013 •	
Naj ženska športna ekipa leta 2013 •	
Naj perspektivni športnik ali moška športna ekipa do 18 let•	
Naj perspektivna športnica ali ženska športna ekipa do 18 let •	
Nagrada Ovtarjevih novic za življenjsko delo na področju športa v Slovenskih goricah •	

Predloge za posamezne kategorije lahko pošljete tako posamezniki kot tudi klubi. Pre-
dlogi 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 uredništva Ovtarjevih novic in 
drugih športnih novinarjev, ki obveščajo javnost s športnimi dosežki naših športnikov. Predlo-
ge za naj športnike bomo zbirali do 31. januarja 2014. 

Tekmovanja v okviru praznika občine Lenart
Športne dejavnosti so potekale med 25. okt-

obrom in 5. novembrom. Zvrstili so se turnirji 
v odbojki, badmintonu, namiznem tenisu, ba-
linanju, košarki (trojke), malem nogometu ter 
odbojkarska tekma med Lenartom in Šentiljem. 
Vsa tekmovanja so potekala v sodelovanju z 
Občinsko športno zvezo Lenart, Športnim dru-
štvom Lenart in Športnim klubom za vse gene-
racije.

Turnir v odbojki je bilo prvo tekmovanje v 
nizu športnih prireditev ob prazniku občine 
Lenart. Potekal je v petek, 25.10., v Športni dvo-
rani Lenart. Sodelovale so štiri ekipe po sistemu 
vsak z vsakim. Končni vrstni red pa je bil: 1. 
AJM, 2. Lenart, 3. Radehova, 4. Lenart 2.

V torek, 29.10., se je odvijal Turnir dvojic v bad-
mintonu med ekipama Lenart in Sveta Ana. So-
delovalo je 8 ekip, iz vsakega kraja 4. Vsako ekipo 
so zastopali rekreativci, ki trenirajo pod okriljem 
ŠD Lenart in ŠD Sv. Ana. Enakovredno so tekmo-
vale tako predstavnice ženskega spola kot moški. 
Končni rezultat je bil 11:5 za Sveto Ano.

Istočasno je potekal turnir v namiznem teni-
su, ki se je najbolje zaključil za Borisa Rampreta, 
drugi je bil Branko Ponudič, tretji Drago Brat-
kovič in četrti Romeo Štrakl. Ustna priznanja 
in medalje je podelil predsednik športne zveze 
Lenart Igor Jurančič.

Na dan reformacije, 31.10., pa je potekal ko-
šarkarski turnir trojk, ki se ga je udeležilo 22 
tekmovalcev, združenih v šest ekip. Zmagala 
je trojka v postavi Tomaž Šilec, David Maguša 
in Miran Zorec. Druga je bila ekipa Vulcano 
brothers v postavi Boštjan Golob, Matej Banič, 
Mitja Lovše mlajši in starejši. Tretja pa je bila 
ekipa v postavi Borut Grušovnik, Jure Rožanc, 

Željko Dokl in Rok Koletnik.
V soboto, 2.11., pa je potekal 6. tradicional-

ni nogometni turnir, ki se ga je udeležilo devet 
ekip. Končni rezultati so bili: Voličina : M. trgo-
vina (2:4), M. trgovina : Agroremont Sv. Trojica 
(2:0), Agroremont Sv. Trojica : Voličina (0:4). 1. 
mesto je osvojila M. trgovina Lormanje, 2. me-
sto Voličina in 3. mesto Agroremont Sv. Troji-
ca. Sodelovale so še ekipe KMN Sveta Trojica, 

KMN Žerjavci mladi, 
Trojica united, Lenart, 
KMN Žerjavci vetera-
ni in Slikopleskarstvo 
Dajčman – Lormanje

Turnir v balinanju je 
potekal prav tako v so-
boto, 2.11., Tekmovalo je 
13 moških in 12 ženskih 
ekip. Skupaj je sodelova-
lo 100 igralcev. Ženske so 
turnir izvedle v Voličini, 
moški pa kljub rahlemu 
dežju v Lenartu. Igrali so 
igre 3+1. Prvo mesto pri 
moških je zasedela ekipa 
Cimosa iz Maribora, pri 
ženskah je osvojila prvo 
mesto ekipa Voličine.

Odbojkarska tekma 
med ekipama Lenart in Šentilj je potekala v to-
rek, 5.11. Zmagala je domača ekipa z rezultatom 
3:2.

Glede na interes in dobro organizacijo ter 
udeležbo tako tekmovalcev kot gledalcev smo 
se odločili, da bomo v bodoče pripravili še ka-
kšno tekmovanje več.

Miran Zorec

Za uspehi mlade judoistke Lie Ludvik trdo delo
Učenka 8. razreda OŠ Voličina Lia Ludvik, 

katere večji del izvenšolske dejavnosti predsta-
vlja trening juda, je v zadnjem času na različ-
nih turnirjih nanizala kopico dobrih uvrstitev. 
V Sloveniji je v svoji konkurenci starejših de-
klic do 57 kg domala nepremagljiva. Lia, ki tre-
nira in tekmuje za Judo klub Duplek, je zadnje 
večje uspehe dosegla z zmagama na 13. pokalu 
občine Duplek (tekma je potekala v Mariboru) 
in na oktobrskem mednarodnem turnirju (21. 
Color Masters) v avstrijskem Welsu. Na med-
narodni tekmi Slovak open, ki je 10. in 11. no-
vembra potekala na Slovaškem, pa je Lia kloni-
la šele v finalu in tako zasedla 2. mesto. 

Seveda pa uspehi ne pridejo kar sami od 
sebe. Lia namreč trenira vsak dan, v času po-
čitnic pa tudi dvakrat dnevno po dve uri. Po-
memben preskok jo čaka prihodnje leto, ko bo 
prestopila k mlajšim kadetinjam. Takrat pa se 
pričnejo tudi priprave za evropsko prvenstvo, 

na katerega energična Lia zagotovo ne bo odšla 
brez ambicij. Prav tako jo v prihodnjem letu 
čaka še polaganje zelenega pasu.

D. K.

ROKOBORBA
Uspešna mlada lenarška rokoborca

Na močnem rokoborskem turnirju v M. 
Soboti je potekal močni mednarodni turnir v 
gr.rim. slogu za dečke. Na turnirju je sodelo-
valo 18 klubov iz 6 držav (Avstrija, Slovaška, 
Madžarska, BIH, Hrvaška in Slovenija). Naj-
bolje se je odrezal mladi Tinej Perko in v kat. 

28 kg zasedel 3. mesto. Peti je bil njegov brat 
Žan Perko v kat. 50 kg. V teh finančno težkih 
časih, ko občina ne zmore sofinancirati športa, 
je to za lenarški klub velik uspeh. Upamo, da 
bo naslednje leto boljše!

Tomo Jagarinec

BORILNI ŠPORTI
Uspešni mladi karateisti na čelu z Vidom Zaričem 

V prvem krogu osnov-
nošolske karate lige, ki je 
v začetku oktobra pote-
kala v Lenartu, so vidne 
uvrstitve dosegli tudi 
domači predstavniki v tej 
zanimivi borilni veščini. 
In sicer so tekmovalci iz 
Lenarta osvojili drugo 
mesto (Vid Zarič, Mark 
Roškarič in Tjaša Ka-
tan –ekipno) in tri tretja 
mesta, ki so jih osvojili 
med posamezniki Vid 
Zarič in Tjaša Katan ter v 
konkurenci ekip Martin 
Zadravec, Tit Šuman in 
Nino Ornik. Z močnega 
mednarodnega tekmova-
nja, ki je 19. oktobra po-
tekalo v Mariboru, kjer 
se je pomerilo skupaj 
približno 400 tekmovalcev iz 60-ih klubov, pa 
so se lenarški karateisti vrnili s prvim mestom, 
ki ga je v svoji konkurenci osvojil Vid Zarič. Na 
najvišjo stopničko se je mladi karateist iz Lenarta 

povzpel tudi v Ljutomeru, na Tanijevem pokalu. 
Klubski uspeh je dopolnil še Filip Vinter z dru-
gim mestom ter Mark Roškarič, Vid Roškarič in 
Filip Vinter, ki so med ekipami osvojili 3. mesto.

D. Z., D. K. 

Mojca Grandovec 2. in 3. na polmaratonu
Na ljubljanskem maratonu, ki velja za naj-

večjo tekaško prireditev v Sloveniji, je novo 
vrhunsko uvrstitev v teku na 21 km oz. polma-
ratonu dosegla Mojca Grandovec iz Lenarta. 
Mojca je s časom 1:24:49 v cilju zaostala zgolj 
za zmagovalko Lidijo Cerkovnik (ŠD Bohinj) 
in tako osvojila vrhunsko 2. mesto. Ob tem je 
potrebno poudariti, da je bila Mojca vse do za-
dnjega dne prijavljena na 10-km preizkušnjo, 
saj je celo sezono trenirala krajše teke, pred-
vsem 3 km in 5 km. A, kot pravi sama, se je 
kljub vsemu želela preizkusiti, kako je trenutno 

pripravljena na 21 km. 
Na polmaratonu v italijanski Palmanovi pa 

se je zavihtela na več kot odlično 3. mesto. S 
časom 1:20:51 je kar za 3 minute popravila svoj 
dosedanji osebni rekord in bila najboljša med 
Slovenkami. Takoj po teku je Mojca strnila vti-
se z naslednjimi besedami: »Res je lepo letelo, 
zanimivo je to, da je bil to šele moj 7. polma-
raton in da sem se tokrat najboljše počutila.« 
Z nasmehom na obrazu je še dodala: »Niti ni 
bilo tako težko.«

Dejan Kramberger

ATLETIKA
Gregor Verbošt državni podprvak

V pripravah na izbirno tekmo za evropsko 
prvenstvo v krosu, ki so sredi novembra po-
tekale v Sevnici, se je Gregor Verbošt udeležil 
več tekov, na katerih je potrdil dobro pripra-
vljenost. Gregor je prepričljivo zmago dose-
gel na 5,2 km dolgem teku po ulicah Žalca. 
Na državnem prvenstvu v cestnih tekih na 
10 km pa je Verbošt s časom 33,04 v Slovenj 
Gradcu osvojil odlično 2. mesto v kategoriji 
mladincev in s tem osvojil naslov državnega 
podprvaka. V konkurenci članov je njegov 
čas zadoščal za 9. mesto. 

Žal pa se Gregorju Verboštu ni vse izšlo po 

pričakovanjih na izbirni tekmi za mladinsko 
reprezentanco v krosu na evropskem prven-
stvu. Tekmo, ki jo je zaznamovala kopica ču-
dnih okoliščin, je Gregor sicer končal na 6. 
mestu, a to je bilo manj od njegovih pričako-
vanj. Tik pred tekmo so namreč tekmovalce 
šokirali z novico, da mladinske reprezentance 
najverjetneje sploh ne bo. Sama tekma pa je 
bolj kot na kros po konfiguraciji spominjala 
na gorsko tekmo. Za piko na i pa je poskr-
bel nekdo, ki je Gregorju tik pred tekmo po 
»pomoti« odvzel še tekmovalne šprinterice z 
daljšimi žeblji, ki onemogočajo zdrse.

Ligaška ekipna tekmovanja
NK Lenart s 6 zmagami, 4 remiji in 3 pora-

zi jesenski del sezone zaključuje na visokem 
4. mestu v Štajerski ligi. KMN Benedikt je po 
uvodnih dveh zmagah na zadnjih dveh tek-
mah doživel 2 poraza. S šestimi točkami je 
trenutno na 5. mestu v 2. SFL. Odbojkarice 
Benedikta začele slabše od pričakovanj. Pro-

ti ekipi Prevalj so zabeležile že 5. poraz. S 5 
točkami zasedajo 8. mesto v DOL-vzhod. S 
tremi zmagami in tremi porazi so odbojka-
rice Lenarta trenutno na 7. mestu v 3. DOL-
vzhod. KK Nona Lenart je z zmago nad Rača-
mi (85:74) začel uvodni krog lige PARKL. 

KMN Žerjavci mladi, 
Trojica united, Lenart, 
KMN Žerjavci vetera
ni in Slikopleskarstvo 
Dajčman – Lormanje

potekal prav tako v so
boto, 2.11., Tekmovalo je 
13 moških in 12 ženskih 
ekip. Skupaj je sodelova
lo 100 igralcev. Ženske so 
turnir izvedle v Voličini, 
moški pa kljub rahlemu 
dežju v Lenartu. Igrali so 
igre 3+1. Prvo mesto pri 
moških je zasedela ekipa 
Cimosa iz Maribora, pri 
ženskah je osvojila prvo 

Zmagovalna ekipa mladih karateistov iz Lenarta: Mark R., Filp V, Lana 
F., Vid R., Vid Z

Zmagovalni pogled Lie Ludvik, ki jo pogosto 
spremlja na tatamiju

Udeleženci odbojkarskega turnirja

Zmagovalna ekipa košarkarskega turnirja
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Dopisnikom in sodelavcem  
Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojen-
im naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred 
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno 
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena 
odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1, 5), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Iz-
bor fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 20. decembra 2013! 
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo ve-
liko število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se pri 
pisanju držite zapisanih napotkov.
 Uredništvo
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ZA RAZVEDRILO

 »Peter, o čem razmišljaš, da si videti tako za-
skrbljen?« je pred dnevi pri malici mizar Tone 
povprašal rezkarja Petra.

 »Razmišljam o varčevalnih ukrepih, ki jih 
sprejema vlada,« je odvrnil Peter. »Zdi se mi, da 
s pretiranim varčevanjem krizo samo še pogla-
bljamo.«

 »Kako to misliš?« je postala radovedna šivilja 
Marica.

 »Zaradi pretiranih varčevalnih ukrepov ima-
mo državljani vse manj denarja. Ker nimamo 
dovolj denarja, manj trošimo. Ker manj troši-
mo, se zmanjšuje povpraševanje na trgu. Ker ni 
povpraševanja, se proizvodnja v naših tovarnah 
zmanjšuje. Ker se proizvodnja zmanjšuje, tovar-
ne odpuščajo delavce. Ker tovarne odpuščajo 
delavce, imamo državljani še manj denarja, zato 
še manj trošimo in se zopet vse ponovi,« je poja-
snil Peter. »Ujeli smo se v začarani krog.«

»Ja, to je že res, da se število delovnih mest 
iz dneva v dan manjša,« je komentiral Tone. 
»Vendar pa že star pregovor pravi, da v vsaki 
krizi mnogi veliko izgubijo, nekateri pa veliko 
pridobijo. Tako je tudi v tej naši krizi.«

 »Hm, hm,« se je prijel za glavo Peter. »Ta 
pregovor poznam, vendar zares ne vidim, komu 
bi lahko propadanje delovnih mest pri nas ko-
ristilo.«

»Vladi in vsem drugim politikom in mene-
džerjem v državnih zavodih in podjetjih, ki so 
pri državnem koritu,« je vzkliknil Tone.

 »To pa ne bo držalo,« je dejal Peter. »Čim 
več delovnih mest propade, tem manj davkov in 
prispevkov se zbere v državni blagajni.«

»Peter, tvoj zaključek je napačen,« je vzkliknil 
Tone. »Ljudje pri nas so delovni in pridni. Ko 
delo izgubijo tukaj, si ga poiščejo preko meje, 
v tujini. Tam veliko več zaslužijo, zato bodo po 
noveli zakona o dohodnini, ki so jo poslanci 
sprejeli pred dnevi, plačevali tudi višje davke 
in prispevke. Gledano teoretično bi bilo za naš 
proračun najbolje, če bi šli vsi delat v tujino. 
Tam bi vsi prejemali višje plače, zato bi plačevali 
tudi višje davke in prispevke, s katerimi bi vsi 
tisti, ki so pri državnem koritu, lahko še lepše in 
boljše živeli.«

»Pst, govorita bolj tiho,« je zakrilila z rokami 
Marica in si pritisnila prt na usta. »Če vaju sliši 
kakšen politik ali menedžer v državnem pod-
jetju, bodo po hitrem postopku vsa državna in 
druga domača podjetja poslali v stečaj, nas pa 
na delo preko meje v Avstrijo.«

 »Mene ne bo nihče nikamor pošiljal. Povem 
pa vam, da bom na prvih volitvah vse politike, ki 
varčujejo na naših hrbtih, jaz nekam poslal,« je 
vzkliknil Peter in pokazal na svojo zadnjo plat.

Pretirani varčevalni ukrepi
Piše: Tomaž Kšela
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Mama in ata
»Mama, pujsek mi je rekel, da je moja 
mama krava,« je teliček potarnal mami 
kravi.
»Ti mu kar zabrusi nazaj, da je njegov ata 
pujs. Tvoj ata pa je diplomirani veterinar, 
ki ima najdražji avto v vasi!«

Samohvala
»Ata, danes pa si lahko ponosen name,« 
je dejal sin očetu, ki je bil tajkun oziroma 
kriminalec.
»Zakaj sinko?«
»V šoli sta me zasliševala dva profesorja, 
pa nisem črhnil niti besedice.«

Iskren odgovor
Zapore so obiskali inšpektorji z mini-
strstva. Eden od inšpektorjev je vprašal 

mimoidočega zapornika: »Zakaj ste vi tu?«
»Ker so na ograjo pritrdili bodečo žico. 
Sedaj se nikakor ne da priti čez njo.«

Kirurg
Sredi noči je pri kirurgu zazvonil telefon.
»Gospod kirurg, mož me je hudo užalil,« 
se je po telefonu oglasil ženski glas.
»In zakaj, za vraga, sredi noči zaradi tega 
kličete mene.«
»Zato, ker ga boste morali vi  
zašiti skupaj.«

Opozorilo
Pešec je prečkal cesto izven prehoda za 
pešce in gledal v nebo.
Voznik avtobusa, ki je pripeljal mimo, je 
vzkliknil: »Če ne boš gledal, kje prečkaš 
cesto, boš hitro tam, kamor gledaš.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

HUMORESKA

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

Programski termini za občino 
Lenart:

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

Jurček velikan
Tudi v gozdovih v Gasteraju rastejo jurčki 

velikani. Jurček je tehtal 1,80 kg, premer kape 
pa je bil 38 cm.

M. Š.

Barbara in Laura Gragar, gobo pa je našel 
njun oče Dušan. 

 

Barbara in Laura Gragar, gobo pa je našel 
njun oče Dušan. 

Čudežni paradižnik

Letos je bilo v osrednjih Slovenskih go-
ricah »paradižnikovo« leto, saj je para-
dižnik skoraj povsod dobro obrodil. Še 

posebej rodnega in debelega pa so imeli pri 
Gričarjevih v Partinju v občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah. Skoraj vsaka sadika pa-
radižnika je obrodila okoli deset kilogramov 
paradižnikov, skoraj vsak med njimi pa je bil 
težji od pol kilograma. Res pa je, da Gričar-
jeva Tanja vsako leto sama vzgoji sadike pa-
radižnika iz lastnih semen. Sadike pa zasadi 
v posebno toplo gredo, ki jo ima samo za 
paradižnik. Kako roden in debel paradižnik 
je zrasel Tanji Gričar, dokazuje tudi naša fo-
tografija.

T. K.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vetrnice (Anemone)
Še v začetku novembra je bila gredica je-

senskih anemon vsa v cvetju. Lahne sape, 
ki so pozibavale cvetna stebla, so zamenja-
li močnejši hladni vetrovi in odnesli bele 
cvetne lističe. Za 
njimi so ostale 
semenske glavice, 
ko se bodo odpr-
le, bo seme zopet 
ponesel veter, ta-
krat kot beli puh. 
Počasi bo prišla 
zima, tudi listje 
anemon bo od-
mrlo in ta lepa, 
tudi podeželska 
roža bo počivala 
do prihoda po-
mladi, ko bodo njeni lističi znova pokukali 
iz zemlje.

Se spomnite, da ste se kot otroci igrali s 
pisanimi vetrnicami in tekali naokrog, da 
bi se čimbolj vrtele? Danes imamo velike 
vetrnice, ki nam dajejo elektriko, a mi si 
raje oglejmo naše samonikle vetrnice. Kar 
sedem vrst teh lepih rožic imamo v Sloveni-
ji. Vse cvetijo v pomladnem času, so nizke 
rasti in rastejo od nižin, Primorja in v alp-
skem pogorju. Kobulasta vetrnica je bele 
barve in spominja na narcise. Mala vetr-
nica cveti belo in raste v Julijcih. Podlesna 
vetrnica v času pomladi spremeni gozdna 
tla v bele preproge, raste tudi v sadovnjakih 
in na vlažnih travnikih. Zlatičnata vetrnica 
je rumene barve. Trilistna vetrnica je bele 
barve, ime ima po obliki listov. Divja vetr-
nica cveti belo. Vrtna vetrnica je prav tako 
divja sorta, rožnate barve, raste v Primorju, 
je zelo redka in tudi zaščitena.

Okrasne sorte anemon krasijo vrt v po-
mladnem in jesenskem času. Pomladne so 
nizke, cvetijo v beli, modri in rožnati bar-
vi. Jesenske anemone so obvezne na vsaki 

jesenski gredici, še 
posebej na pode-
želskem vrtu. Sadi-
mo jih na polsenč-
ne lege, lahko pod 
velika drevesa in 
pred temno ozad-
je, saj tako njihovi 
cvetovi pridejo bolj 
do izraza. Zrastejo 
od 60 do 150 cm 
v višino. Cvetijo v 
beli in rožnati bar-
vi z enojnimi ali 

polnjenimi cvetovi. Prst naj bo vedno malo 
vlažna, še posebej je to pomembno poleti, 
saj bo le tako obilo cvetja. Ne mara pa zim-
ske mokrote, zato mora biti posajena v pro-
pustna tla. Razmnožujemo jo z delitvijo ali s 
koreninskimi potaknjenci. Vraščanje je malo 
počasnejše, ko pa se razraste, se je ne more-
mo več »rešiti«. Sadimo jih skupaj z višjimi 
trajnicam, kot so: hermelike, jesenske astre, 
dresni, meni pa so najbolj všeč, če rastejo 
same na manjši gredici. Dolgo uspevajo na 
istem mestu, so prezimno trdne, tistim, ki so 
višje rasti, lahko damo pomladi oporo. Ver-
jemite, da so prava izbira za vaš vrt.

Cvetlični vrt se odpravlja k počitku, zato 
nas je Jožica Fras razveselila z delavnicami 
izdelave rožic iz krep papirja. Lepo je, da 
ohranjamo stara znanja, tudi iz teh rožic 
lahko naredimo lep šopek.

Marija Čuček

jesenski gredici, še 
posebej na pode
želskem vrtu. Sadi
mo jih na polsenč
ne lege, lahko pod 
velika drevesa in 
pred temno ozad
je, saj tako njihovi 
cvetovi pridejo bolj 
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Širjenje znanja in veščin domačih mojstrov
LAS Ovtar Slovenskih goric želi, da znanje in spretnosti mojstrov domače in umetnostne 

obrti ne bi šlo v pozabo. Zimski čas je spet priložnost, da osvežimo in poglobimo praktična zna-
nja. V decembru vljudno vabljeni na delavnici v okviru projekta Učeče se kmetije, ki bosta 
potekali v Centru Slovenskih goric:

Delavnica Predavateljica Dan Ura

Veščine nastopanja in predstavitev mojstrov na kmetiji Jelka Lorber sreda, 4. 12. 2013 10.00-12.00

Izdelki iz slanega testa Alojzija Zemljič sreda, 18. 12. 2013 16.00-19.00

Predhodne prijave udeležencev na sedežu LAS (tel. št.: 059 128 773, GSM 051 660 865) so 
potrebne zaradi zagotovitve količine materiala in organizacije.

Slovenski tradicionalni zajtrk v VDC 
Polž – enota Mravlja Lenart

V petek, 15. novembra 
2013, smo v Sloveniji obe-
ležili dan slovenske hrane. 
Na ta dan je že tretjič pote-
kal Tradicionalni slovenski 
zajtrk, s katerim se želi še 
posebej izpostaviti pomen 
hrane iz lokalnega okolja in 
zdrav način prehranjevanja 
med najmlajšo populacijo, 
vzgojitelji, starši in drugo 
javnostjo.

K temu projektu se priključuje tudi Društvo 
za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih 
goric«, ki z Ovtarjevo ponudbo želi vzpodbu-
jati nakup izdelkov in pridelkov neposredno 
na kmetijah. Tudi letos smo se odločili za 
sodelovanje z VDC Polž, enoto Mravlja Le-

nart, v katero je vključenih 37 uporab-
nikov iz celotne Upravne enote Lenart 
oz. območja LAS. Ta dan smo skupaj z 
varovanci, prostovoljci in zaposlenimi 
za zajtrk uživali živila, kot so kruh, ma-
slo, mleko, med, jabolčni sok in jabolka 
– vse domačega izvora. Zelo so nam te-
knile slovenskogoriške dobrote, ki so jih 
poklonili Sadjarstvo Slanič, Čebelarstvo 
Vogrinčič, Kmetija Senekovič, Vinotoč 
Kramberger in Kmetija Kekec. 

Prijetno druženje so popestrile vesele 
melodije harmonikarja Robija. Varovanci pa 
so z veseljem pokazali, kako v delavnicah na-
stajajo njihovi čudoviti okrasni in uporabni 
izdelki. Vsem iskrena hvala.

M. F. in M. G.

Zaključek projekta Širitev trase VTC 13 
na LAS Ovtar Slovenskih goric

LAS Ovtar Sloven-
skih goric, Društvo 
VTC 13 in Kmetijsko 

gozdarski zavod Ptuj so v 
sredo, 20. 11. 2013, v pro-
storih Centra Slovenskih 
goric v Lenartu obeležili 
zaključek projekta širitve 
trase vinsko-turistične ce-
ste - VTC 13 na območja 
občin Benedikt, Sveta Ana 
in dela Lenarta.

Po uvodnih besedah 
predsednice LAS Vide Ša-
vli in predsednika Društva VTC 13 Simona 
Toplaka so si prisotni ogledali promocijski 
film predstavitve trase in ponudbe na njej, ki 
je nastal pod okriljem Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ptuj. Direktor zavoda in vodja projek-
ta Andrej Rebernišek je predstavil aktivnosti 
in rezultate projekta, zlasti izobraževanja in 
novo spletno stran trase www.vtc13.si, katere 

cilj sta promocija in prepo-
znavnost območja doma in 
v tujini.

Glavni nameni delovanja 
VTC 13 še naprej ostajajo 
promocija, izobraževanja, 
trženje, prenos koristnih 
informacij in izkušenj s 
področja vinogradništva, 
vinarstva, sadjarstva in 
drugih dopolnilnih dejav-

nosti na kmetijah, organizacija in spodbu-
janje družabnih in kulturnih prireditev ter s 
tem povezovanje občin, društev, ponudnikov 
in drugih zainteresiranih na območju VTC 
13. Po mnenju vseh sodelujočih v projektu 
izvedba kaže primer dobrega sodelovanja, ki 
za prihodnje obdobje 2014-2020 kar kliče k 
nadgradnji.

Prijetno druženje se je nadaljevalo ob po-
kušini kakovostnih vin in 
kulinaričnih dobrot ponu-
dnikov osrednjih Sloven-
skih goric, glasbeni gostje, 
Ansambel Klapovühi, so v 
svojem prepoznavnem slogu 
poskrbeli za zabavo gostov 
in ponudnikov.

Posebna zahvala velja vsem 
sodelujočim ponudnikom!

DVD promocijskega filma 
trase VTC 13 je zainteresira-
nim na voljo na sedežu LAS.

R. V.
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trase VTC 13 je zainteresira
nim na voljo na sedežu LAS.

Vsi, vpeti v delo LAS Ovtar, in vsi, ki smo delov-
no povezani z blagovno znamko Ovtar, tudi člani 
uredništva in sodelavci Ovtarjevih novic, smo iz-
redno veseli, da je zlati grb občine Lenart prejela 
Vida Šavli, gonilna sila lokalne akcijske skupine in 
številnih projektov za razvoj podeželja v sedanjem 
času in v preteklosti. 

Iskrene čestitke njej in vsem drugim  
prejemnikom priznanj ob prazniku občine 
Lenart!

Uredništvo

Vabilo za sodelovanje na božično-novoletnem sejmu
Praznični december je čas druženja, nakupov in obdarovanj. Tudi letos želimo razveselje-

vati naše obiskovalce skupaj s ponudniki, pridelovalci, rokodelci in ostalimi razstavljavci na 
že tradicionalnem božično-novoletnem sejmu.

Sejem, že 6. po vrsti, bo potekal ob petkih in sobotah od 6. do 21. decembra v popoldan-
skem času med 16. in 20. uro.

Letos bo sejem potekal v Centru Slovenskih goric, kjer bo na stojnicah na voljo ponudba 
podeželja: kulinarične dobrote, izdelki domače obrti, ročna dela, voščilnice, … in na Trgu 
osvoboditve, kjer se bodo v hišicah predstavljali vinogradniki. Sejem bo spremljal pester 
kulturni program.

Prisrčno vabljeni!
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