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Begunci tudi v Črnem lesu
Po uskladitvi aktivnosti vseh pristojnih dejavnikov na ravni države in obči-

ne Lenart je od zadnjih dni prejšnjega tedna ob radgonskem sejmišču v osre-
dnjih Slovenskih goricah tudi nekdanji Hotel Črni les pri Lenartu nastanitveni 
center za begunce, ki si prizadevajo priti v zahodnoevropske države. Že čez 
konec tedna se je v njem začasno namestilo okrog 250 beguncev, za katere je 
bilo ustrezno in pravočasno poskrbljeno tako s humanitarno kot zdravstveno 
pomočjo. Prebežniki so nato po skupinah nadaljevali pot v Avstrijo, predvsem 
preko Šentilja.
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Begunce so tako v nedeljo, 20. 9., z avtobusom pripeljali iz Gruškovja v Črni les. 
Pričakali so jih prostovoljci humanitarnih organizacij, pripadniki CZ, Slovenske 
vojske, policisti ter drugi, ki so poskrbeli zanje.

V recepciji nekdanjega hotela so jim najprej postregli z najnujnejšimi 
živili in napitki. V sobah jim je na voljo okrog 250 ležišč.

Pogajanja za povprečnino za leti 2016 in 2017 so trda

Za pravice in standard občanov gre
Čeprav so se predstavniki ministrstva za finance 

ter Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja 
občin Slovenije (ZOS) od konca avgusta do sredine 
septembra trikrat sestali na pogajanjih o višini pov-
prečnine v letih 2016 in 2017, jim ni uspelo zbližati 
stališč.

Na prvem srečanju so predstavniki ministrstva za 
finance občinam ponudili povprečnino za leto 2016 
na ravni drugega polletja 2015, ki znaša 519 evrov 
na prebivalca. Naslednje leto bi bilo ministrstvo pri-
pravljeno občinam poplačati v Dogovoru o višini 
povprečnine 2015 dogovorjen investicijski transfer 
v višini enega odstotka skupne primerne porabe ob-
čin, poleg tega pa naj bi bile občine naslednje leto 
upravičene še do dveh odstotkov investicijskega 
transfera.

Občine takšne ponudbe seveda niso mogle spre-
jeti, saj bi po črki zakona o financiranju občin po 
izračunih samega ministrstva za finance morala vi-
šina povprečnine znašati 652 evrov na prebivalca. 
Po izračunih, ki so jih opravile občine, pa bi morala 
biti povprečnina celo nekoliko višja. Na vsak način 
pa mora povprečnina po mnenju predstavnikov ob-
čin pokrivati tekoče stroške in transfere občin. Žal 
pa morajo že sedaj številne občine tekoče stroške 
pokrivati s sredstvi iz namenskih virov, zaradi česar 
imajo težave z likvidnostjo. Predstavniki občin so 
opozorili tudi, da so na pogajanjih vlade s sindikati 
javnega sektorja po več letih sprostili napredovanja 
javnih uslužbencev, kar bo občinam prineslo do-
datne stroške. Poleg tega vlada z različnimi zakoni 
občinam nalaga nove naloge in s tem tudi stroške, 
dodatnih finančnih sredstev pa jim ne zagotavlja. 
Za nameček pa vlada v praksi ne upošteva niti vseh 
določil Zakona o uravnoteženju javnih financ občin 
in drugih zakonskih sprememb, ki so jih sprejeli za 
finančno razbremenitev občin. Lep primer tega je 
zaračunavanje služnosti s strani države.

Predstavniki ministrstva so že na prvem sestanku 
izrazili pripravljenost, da preko zakonodajnih spre-
memb občine še dodatno finančno razbremenijo. 

Vendar pa so predstavniki občin to obljubo že ve-
likokrat slišali, rezultati pa so pičli. V praksi neka-
teri ministri še vedno poskušajo na občine prevaliti 
dodatne stroške. O tem pričajo denimo zakon o di-
mnikarskih storitvah, zakon o prevozih v cestnem 
prometu, zakon o romski skupnosti, zakon o vodah 
ter vrsta podzakonskih aktov.

Pogajanja o višini povprečnine za naslednji dve 
leti so nadaljevali v septembru. Medtem so se v 
okviru obeh reprezentativnih združenj občin SOS-a 
in ZOS-a sestali tudi župani in drugi predstavniki 
občin. Na vladno ponudbo so reagirali z ogorče-
njem, saj bi občine ob povprečnini 519 evrov preje-
le naslednje leto prejele še man j sredstev kot letos, 
čeprav beleži slovensko gospodarstvo tri odstotno 
gospodarsko rast. Župani so zahtevali, da znaša 
naslednje leto povprečnina najmanj 536 evrov na 
prebivalca.

Na ministrstvu za finance so sicer pripravili iz-
račune porabe v občinah, na pogajanjih pa se je 
izkazalo, da niso upoštevali napredovanj javnih 
uslužbencev, kar so na pogajanjih z vlado uspeli 
doseči sindikati javnega sektorja. Zato bodo morale 
občine zagotoviti več sredstev za plače zaposlenih v 
otroških vrtcih, česar na ministrstvu za finance niso 
upoštevali. Nenazadnje pa pogajanja vlade s sindi-
kati javnega sektorja še vedno trajajo, zato je prav 
možno, da čakajo občinske proračune v naslednjem 
letu nove obremenitve.

Stvari so kompleksne in med seboj povezane, zato 
predstavnikom ministrstva za finance in občin ne 
bo lahko najti skupne rešitve. Vzpodbudno pa je, 
da v dialogu iščejo takšno rešitev, s katero bodo na 
koncu zadovoljni občani oziroma državljani. Vsako 
morebitno zmanjšanje sredstev za financiranje ob-
čin bi namreč najbolj občutili občani, saj bi občine 
imele manj sredstev za otroško varstvo, osnovno 
šolstvo, komunalo, socialo, požarno varnost in za 
druge dejavnosti, ki pomembno vplivajo na življe-
nje in standard sleherne občanke in občana.

T. K.
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Preko 11.000 podpisov v podporo spremembi zakona o minimalni plači

Bodo dodatek za nočno in nedeljsko delo 
izločili iz »minimalke«?

Predstavniki sedmih najmočnejših sin-
dikalnih central v Sloveniji so v držav-
ni zbor vložili preko 11.000 podpisov 

volivk in volivcev v podporo svojemu pre-
dlogu za spremembo zakona o minimalni 
plači. Sedaj bo državni zbor moral obravna-
vati predlog sindikatov, ki predlagajo, da bi 
s spremembo zakona o minimalni plači iz 
nje izločili dodatke za nočno, nedeljsko in 
praznično delo. Kot je znano, se sedaj oko-
li 46.000 prejemnikom minimalne plače pri 
plači nič ne pozna, če delajo ponoči, ob nede-
ljah in praznikih, saj so ti dodatki že zajeti v 
minimalni plači, kar je po mnenju sindikatov 
krivično.

O predlogu sedmih sindikalnih central 
bodo odločali poslanke in poslanci v držav-
nem zboru.

Vladajoča koalicija (SMC, Desus, SD) je 
že napovedala, da bo sindikalni predlog za 
spremembo zakona o minimalni plači pod-
prla. Vodja poslancev SMC Simona Kustec 
Lipicer je povedala, da se je koalicija glede 
tega uskladila. Napovedala je, da bodo po-

slanci SMC obravnavo pospešili in da bodo 
sindikalni predlog obravnavali že na septem-
brski seji. Ob tem pa v koaliciji poudarjajo, 
da so potrebne spremembe tudi na drugih 
področjih, da se ne bi poslabšala konkurenč-
nost gospodarstva. Paket ukrepov v tej smeri 
je napovedal minister za javno upravo Boris 
Koprivnikar. Med spremembami vlada načr-
tuje davčno razbremenitev delovnih mest z 
višjo dodano vrednostjo in zvišanje davčne 
obremenitve kapitala oziroma dobička. Del 
paketa naj bi zagotovil tudi večjo prožnost za-
poslovanja, boljše poslovno okolje in zmanj-
šanje administrativnih ovir ter spremembe 
pri udeležbi delavcev pri dobičku, tako da bi 
lahko bolj nagradili tiste delavce, ki več pri-
spevajo k dobičku.

Predstavniki delodajalcev so nad napove-
dano podporo predlogu 
ogorčeni in opozarjajo, 
da bo dvig stroškov dela 
poslabšal položaj nekate-
rih podjetij in posledično 
ogrozil delovna mesta.

Sindikalnemu predlogu 
ostro nasprotujejo, češ da 
bo zmanjšal konkurenč-
nost gospodarstva, saj bo 
vplival na dvig mase za pla-
če. V Gospodarski zbornici 
Slovenije (GZS) menijo, 
da bi bila redefinicija mi-
nimalne plače "socialni 
avtogol". V Združenju de-
lodajalcev Slovenije (ZDS), 
Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije (OZS) in Tr-
govinski zbornici Slovenije 
(TZS) pa so prepričani, da 

bi sprememba pri minimalni plači pomeni-
la kršitev socialnega sporazuma 2015-2016. 
Vladi in sindikatom očitajo, da se ne držijo 
socialnega sporazuma, ki so ga sklenili pred 
nekaj meseci.

T. K.

Plačila za sezonska dela v kmetijstvu so različna

Prihaja čas sezonskih del v kmetijstvu

V poletnih mesecih so nekateri kmetij-
ski proizvajalci na Štajerskem in v Po-
murju kljub velikemu številu brezpo-

selnih težko našli sezonske delavce, še zlasti 
za delo v nasadih in sadovnjakih ter za obi-
ranje različnih vrst sadja. Zato so zaposlovali 
sezonske delavce iz tujine. Vendar pa čas ve-
likih sezonskih del v kmetijstvu z jesenjo šele 
prihaja. Največ sezonskih delavcev v naših 
krajih potrebujejo sadjarji in vinogradniki.

Pogledi na to, da za sezonska dela pravilo-
ma primanjkuje domačih delavcev, so med 
ljudmi zelo različni. Eni menijo, da gre pri 
nas za navidezno brezposelnost, saj mnogi 
iskalci zaposlitve pri nas dela sploh naj ne bi 
zares iskali. Drugi, med njimi so tudi nekate-
re civilne iniciative, pa trdijo, da je sezonsko 
delo v kmetijstvu pri nas preslabo plačano. 
Kmetijska podjetja pa ob tem opozarjajo, da 
jim prenizke cene kmetijskih proizvodov viš-
jih plačil za sezonska dela ne omogočajo.

Kakšno plačilo so sezonskim delavcem v 
kmetijstvu letos poleti ponujali delodajalci? 
V enem od največjih kmetijskih podjetij na 
tem koncu Slovenije so jim za kilogram obra-
nih jagod od ponedeljka do sobote plačali 
0,35 evra neto, v nedeljo pa 0,40 evra neto. 
Skupaj z vsemi dajatvami, ki jih je podjetje 
delavcem dolžno izplačati po podjemni po-
godbi, je podjetje nabiranje kilograma jagod 
stalo med tednom 0,77 evra, ob nedeljah pa 
0,82 evra. Ljubezniva gospa iz tega podjetja, 
ki dela s sezonskimi delavci, je povedala, da 
večina delavcev na uro nabere okoli osem 
kilogramov jagod, nekateri pa so še bolj 
uspešni. Večina delavcev tako zasluži med 
tednom 2,8 evra neto na uro, ob nedeljah pa 
3,2 evra neto.

Za 174 delovnih ur med tednom (vanje 
nismo všteli vsak dan 30 minut odmora za 

malico), kolikor znaša povprečen mesečni 
delovni čas zaposlenega, je dobil sezonski de-
lavec v tem podjetju 487,2 evra neto, kar je 
116,8 evra manj od minimalne plače. 

Za minimalno neto plačo v višini 604 evre 
bi moral sezonski delavec v omenjenem pod-
jetju jagode nabirati 226 ur ob ponedeljka do 
sobote (všteti so odmori za malice).

Sicer pa so delodajalci sezonske delavce 
v kmetijstvu plačevali različno - od 2,8 do 
3.6 evra na uro, seveda ob izpolnjeni normi. 
Največ sezonskih delavcev je dobilo in še ve-
dno dobi 3,5 evra na uro - za 174 ur je to 609 
evrov neto, kar je pet evrov več od minimalne 
neto plače. Vendar pa jim večina delodajalcev 
ne plača malice, odmora za malico in ne krije 
stroškov prevoza. So pa tudi delodajalci, ki 
jim vse to nudijo.

Tisto, kar najbolj bodo v oči, je dejstvo, da 
skoraj vsa podjetja v kmetijstvu, ki zaposlu-
jejo sezonske delavce, le- te zaposlujejo po 
podjemnih pogodbah. To je daleč najdražji 
način zaposlovanja delavcev, pri katerem naj-
več dobi država. Omenjeno podjetje, ki je za 
174 ur delavcu izplačalo 487,2 evra neto, je 
delavec skupaj z davki in prispevki stal kar 
1071, 81 evra. To je veliko dražje, kot če bi 
delodajalec delavca redno zaposlil za določen 
čas – denimo za 14 dni, tri tedne, mesec dni 
ali kakšen teden več.

Pri zaposlovanju brezposelnih za opravlja-
nje sezonskih del v kmetijstvu pa obstaja še 
en problem. Številni brezposelni delavci, ki 
niso vešči in navajeni na dela v kmetijstvu 
v prisiljeni drži in v vseh vremenskih raz-
merah, se upravičeno bojijo, da vsaj v prvih 
dneh ne bi uspeli doseči zastavljenih norm. V 
tem primeru bi se jim že tako skromen zaslu-
žek še krepko zmanjšal.

T. K.

Novi zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

V skladu z novim »Zakonom o zapo-
slovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev«, ki so ga začeli uporabljati v 

začetku septembra letos, so s prvim septem-
brom za tujce iz tretjih držav (iz držav izven 
EU) uvedli enotno dovoljenje za prebivanje 
in delo v Sloveniji. To dovoljenje jim bodo iz-
dali na upravni enoti, na zavodu za zaposlo-
vanje pa bodo izdali soglasje k temu dovolje-
nju. Zanj bo zaprosila upravna enota, tako da 
tujcem ne bo več treba hoditi na zavod za za-
poslovanje. S tem bo prosilcem za dovoljenje 
omogočen enostavnejši postopek pri upravni 
enoti po načelu »vse na enem mestu«.

Delovna dovoljenja bodo na zavodu za 
zaposlovanje še naprej izdajali za državljane 
Hrvaške v prehodnem obdobju, državljane 
BiH in za sezonska dela v kmetijstvu do 90 
dni.

Enotno dovoljenje bo tujcem iz tretjih dr-
žav omogočalo vstop v našo državo ter biva-
nje, zaposlitev in delo v Sloveniji. 

Doslej so tujci, ki so prišli v Slovenijo z na-
menom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, 

potrebovali dve dovoljenji: eno za bivanje 
(tega je izdajala upravna enota) in enega za 
delo (tega je izdajal zavod za zaposlovanje). 
Delovna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu 
s starim »Zakonom o zaposlovanju in delu 
tujcev«, veljajo do izteka veljavnosti.

Prosilci bodo vlogo za enotno dovoljenje 
lahko oddali na upravni enoti ali na diplo-
matsko-konzularnem predstavništvu Repu-
blike Slovenije v matični državi.

Soglasje k enotnemu dovoljenju bo zavod 
za zaposlovanje lahko izdal za: zaposlitev, sa-
mozaposlitev ali delo, podaljšanje zaposlitve, 
pisno odobritev zaradi zamenjave delovne-
ga mesta pri istem delodajalcu, zamenjave 
delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali 
več delodajalcih, modro karto EU, napotene 
delavce, usposabljanje ali izpopolnjevanje 
tujcev, individualne storitve tujcev, delo za-
stopnika, daljšega od 90 dni v posameznem 
koledarskem letu, ali za sezonsko delo v kme-
tijstvu, ki je daljše od 90 dni.

T. K.

Delo po podjemni pogodbi je za delodajalca najdražje
Delodajalci običajno sklepajo z delavci 

za opravljanje sezonskih del v kmetijstvu 
podjemne pogodbe. Podjemno pogodbo 
oziroma pogodbo o delu skleneta stranki 
- naročnik in podjemnik. Podjemnik se za-
veže, da bo za naročnika opravil določeno 
delo (izdelal mizo iz posebnega lesa, popra-
vil kolo, obral češnjo in podobno), naročnik 
pa mu je za to dolžan plačati dogovorjeno 
plačilo. Podjemno pogodbo ureja obligacij-
ski zakonik v členih od 619 do 648.

Kako pa se obračunavajo davki in pri-
spevki od podjemnih pogodb? Na kratko 
tega ni mogoče pojasniti. Povemo pa lahko, 
da sezonski delavec v kmetijstvu, ki dela 
mesec dni (174 ur) za 3,5 evra neto na uro, 
dobi po podjemni pogodbi na koncu me-
seca na transakcijski račun 609 evrov, kar 

je malce več od minimalne neto plače. Ko 
delodajalec k temu prišteje vse davke in pri-
spevke, ki jih je dolžan plačati, pa ga delavec 
po podjemni pogodbi za 174 ur dela na me-
sec stane skupaj 1339,29 evra (brez malice 
in povračila stroškov prevoza). Delavec, ki 
ga delodajalec zaposli za določen čas enega 
meseca (174 ur) za minimalno plačo 790,73 
evra bruto oziroma 604 evre neto, pa stane 
delodajalca okoli 920 evrov. K temu je treba 
prišteti še regres za malico, povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela in dvanajsti-
no regresa za letni dopust. Kljub temu pa 
redno zaposlen delavec za določen čas stane 
delodajalca na mesec za 200 do 300 evrov 
manj kot delavec, ki dela po podjemni po-
godbi.

T. K.

Videnje ljudi in dogodkov

Bodo imeli delo?

Začelo se je novo šolsko leto, ki je po-
streglo s kar nekaj pozitivnimi do-
godki. Skorajda šokiralo je dejstvo, 

da se je za strokovne šole prijavilo neverje-
tno veliko število učencev osnovnih šol, kar 
je na prvi pogled razveseljivo. Država jim 
je namenila 100 evrov štipendije na mesec, 
kar je bolje kot nič. Saj se še spomnimo ča-
sov, ko so vsi rinili na gimnazije in kasneje 
na družboslovne fakultete. Večine tehniške 
šole niso zanimale.

Šele, ko so bile gimnazije in družboslov-
ne fakultete nasičene z dijaki oz. študenti, 
predvsem pa, ko je za te kadre zmanjkovalo 
služb, so se ogovorni začeli res spraševati, 
kam bomo s temi kadri? Po drugi strani pa 
je primanjkovalo kvalificiranih tehniških 
kadrov za klasično industrijo.

Bili so časi, ko se je lahko vsakdo vpisal 
na katerokoli šolo. Hlepeli smo po čim bolj 
izobraženih ljudeh, kakor da nam niso bili 
potrebni tudi kovači, strugarji, ključavni-
čarji, livarji in drugi delavci kovinske stro-
ke. Za marsikatere starše je bilo imenitno, 
če se je njihov hčerka ali sin vpisal na druž-
boslovje, sedaj pa morajo nekateri od njiho-
vih visoko izobraženih otrok početi tudi ne-
kvalificirana dela, ker njim primernega dela 
ni. Zdaj moramo odpuščati celo učitelje.

Politiki seveda na tako stanje odgovarja-
jo, da ni mogoče točno planirati kadrovskih 
potreb, ker je težko predvideti družbeni 
razvoj. Vse to je deloma res. Bistvo pa je v 
tem, da nismo imeli nobenega resnega in 
dolgoročnega plana potrebnih kadrov, še 
manj pa smo računali na razvojne tendence 
v svetu.

Kljub temu da je klasične industrije vse 
manj in da nastajajo nove majhne visoko-
tehnološke firme, ki zaposlujejo malo ljudi, 
se sedaj obnašamo, kakor da bomo začeli 

znova razvijati, pogojno rečeno, težko in-
dustrijo, ki edina zaposluje veliko delavcev.

Prihodnji razvoj bo šel v smer zmanjševa-
nja števila zaposlenih, ker bo manj delovnih 
mest, čeprav bo veliko več manjših firm.

Gibalo razvoja bo še naprej večanje kapi-
tala, tudi na račun zmanjševanja zaposlova-
nja. Nikoli več ne bomo imeli toliko ljudi 
zaposlenih, kot smo jih že imeli. Po drugi 
strani pa bo še več delavcev z nižjimi do-
hodki, ker je zlasti kapitalu v nerazvitem 
svetu malo mar za pogoje življenja delavcev. 
Ob vsem tem se človek upravičeno sprašuje, 
ali bodo vsi ti bodoči dijaki po končanem 
šolanju dobili delo. Kdo pa sploh ve, kam 
bo šel razvoj in koliko novih zaposlitev bo 
potrebnih.

Še vedno bomo imeli množico nezapo-
slenih, pa naj politiki govorijo, kar hočejo. 
Nove moderne firme bodo malo zaposlova-
le, mnoge na račun domačega zaposlovanja 
tudi v tujini. Železarn ne bomo gradili, pa 
tudi tovarn avtomobilov bolj malo. Sicer pa 
bodo v večji industriji svoje opravili tudi ro-
boti. Na Slovenskem vidim vsaj nekaj mo-
žnosti za zaposlovanje v novih kmetijskih 
dejavnostih in turizmu.

Morda pa nas bodo rešili številni inštituti, 
nove učne smeri in nove fakultete, ki bi jih 
radi imeli že v skoraj vsakem večjem mestu.

Gospodje profesorji, seveda ne vsi, slu-
žijo, kjer je le mogoče, svojo fakulteto pa 
nekateri zanemarjajo. Nastajajo privatne 
fakultete, o rezultatih katerih se malo sli-
ši, čeprav so se nekatere izkazale. Slišali in 
brali smo, da se da veliko zaslužiti tudi ob 
domnevno rednem delu na svojih fakulte-
tah, kjer pa ponekod študentje celo večnost 
čakajo na predavanja in roke za izpite.

Tone Štefanec

Voditelje sedmih sindikalnih central, ki so v državni zbor odnesli 11.000 
podpisov v podporo svojemu predlogu za spremembo definicije mini-
malne plače, so na poti do državnega zbora spremljali številni člani vseh 
slovenskih sindikatov.
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Lenarški TBP še naprej z rastjo prodaje

Tovarna bovdenov in plastike (TBP) 
iz Lenarta je lani ustvarila skoraj 53 
milijonov evrov prihodkov od pro-

daje, kar je za desetino več kot leto poprej. 
Poslovno leto so zaključili s skoraj 2,5 mi-
lijona evrov čistega dobička, kar je 15 od-
stotkov več kot leta 2013. Podobne trende 
rasti v skoraj povsem izvoznem podjetju 
pričakujejo tudi letos. 

Kot je razvidno iz letnega poročila druž-
be z zdaj že okoli 700 zaposlenimi, so lani 
prodajo v tujini povečali za dodatnih 14 od-
stotkov, medtem ko so pri-
hodke na domačem trgu 
zmanjšali predvsem zaradi 
težav Cimosa. Skupaj kar 
97 odstotkov proizvodnje, 
izdelali so slabih 70,5 mi-
lijona kosov različnih pro-
izvodov za prvo vgradnjo, 
prodajo na tuje trge. Lani 
so začeli kar nekaj novih 
projektov, še posebej izsto-
pajo tisti pri Daimlerju in 
BMW, sicer pa njihov naj-
večji kupec ostaja koncern 
Volkswagen.

"Dodano vrednost na 
zaposlenega smo v zadnjih 
letih dvignili iz 16.000 na 
26.956 evrov pri večjih 
prihodkih in manjšem številu zaposlenih. V 
organizacijo in avtomatizacijo proizvodnje 
smo vložili več kot deset milijonov evrov in-
vesticijskih sredstev. Dolgoročno smo s kon-
kurenčnostjo uspeli zadržati obstoječe kupce 
in hkrati pridobiti nove," je v poročilu zapisal 
direktor podjetja Stanislav Loncner.

Rast prodaje podjetje, katerega največji la-
stnik je še vedno Prevent Halog, načrtuje tudi 

letos in v naslednjih letih. Finančni načrt za 
leto 2015 sicer predvideva podobne prihod-
ke kot lani, še naprej njihovi glavni kupci 
ostajajo priznane avtomobilske znamke VW, 
Audi, Škoda, Seat, Daimler, BMW, Porsche in 
drugi, pa tudi veliki dobavitelji avtomobilski 
industriji. 

Trenutno imajo v razvoju odprtih že 34 no-
vih projektov z letno realizacijo 14,2 milijona 
evrov. Med pomembnejšimi projekti TBP je 
tudi naložba v Mehiki, kjer bodo leta 2016 po 
sedanjih načrtih začeli s proizvodnjo bovden 

potegov za novi Audi Q5. Audi je namreč v 
izgradnjo tovarne v San Jose Chiapa vložil 
kar 1,3 milijarde evrov, tam stojijo tudi to-
varna BMW in skupna tovarna Daimlerja in 
Nissana, zato se jim v Mehiki odpirajo doda-
tni potenciali. Odločitev za investicijo je bila 
toliko lažja, ker je Mehika trenutno sedma 
največja izvoznica avtomobilov na svetu.

STA, 12. septembra, foto: T. K.

Prenovljena poslovalnica NKBM Lenart

Članica uprave Nove KBM mag. Sabina 
Župec Kranjc je v četrtek, 17. septem-
bra, skupaj z županom Občine Lenart 

mag. Janezom Krambergerjem slavnostno 
prerezala trak ob otvoritvi prenovljene ban-
čne poslovalnice v središču Lenarta v Sloven-
skih goricah. Dogodek so zaznamovali tudi 
z donacijo OŠ Lenart - ček v vrednosti 2000 
evrov je prevzel ravnatelj šole Marjan Zadra-
vec. 

Kot je povedala članica uprave Nove KBM 
mag. Sabina Župec Kranjc, so prostore ob-
novili z namenom, da bi zagotovili čim višje 
standarde sodobnega bančnega poslovanja 
tako strankam banke kot zaposlenim. »Nova 
KBM je tudi na območju Slovenskih goric 
pomemben dejavnik tako gospodarskega 
razvoja kot širšega družbenega življenja,« je 
poudarila članica uprave Nove KBM.   

Župan občine Lenart mag. Janez Kram-
berger je dejal: » Želim si, da 
bi banka kljub spremembi la-
stništva tudi v prihodnje omo-
gočala opravljanje kakovostnih 
finančnih storitev tako našim 
občanom kot gospodarskim 
subjektom, ki delujejo na ob-
močju Lenarta oz. Slovenskih 
goric.«   

»Osrednja pridobitev je ta, 
da lahko zdaj stranke na enem 
mestu opravijo vse storitve, več 
pa je tudi blagajniških mest za 
gotovinsko poslovanje,« je ob 
otvoritvi povedala vodja po-
slovalnice, Brigita Walland. »Z 
našo poslovalnico smo vpeti 
v lokalno okolje, saj poslovno 
sodelujemo z večino pomemb-
nejših ustanov in organizacij v 
Lenartu in okolici.« 

Ob prenovi poslovalnice po-
novno deluje tretji izmed ban-
komatov Nove KBM v Lenartu 
(ostala dva sta pri trgovinah 
Klasek in Mercator). Poskrbe-
li so še za stranke s posebnimi 
potrebami.

pr@nkbm.si, foto: Meida-
speed  

Uspešen sejem AGRA 2015

Nekaj poudarkov iz zaključne ocene 
53. mednarodnega kmetijsko-ži-
vilskega sejma AGRA predsednika 

uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca:
»Agra 2015 ponuja zgodbo o uspehu. V tej 

zgodbi sodeluje 1.785 podjetij, podjetnikov, 
kmetov in institucij, ki so uspešni in želijo 
biti uspešni tudi v prihodnje. Za uspeh pa je 
potrebno znanje, vztrajnost in pošteno delo. 
Vse to imajo podjetja in institucije, ki so 
sodelovali na letošnji Agri. Kot take so zna-
li narediti Agro kot gospodarski, strokovni, 
politični in družabni dogodek, ki je v 6- ih 
dneh soočil blizu 129.000 obiskovalcev, vse 
tisto kar danes lahko pričakujemo od tovr-
stne prireditve.«

Gospodarsko gledano ima kmetijstvo in 
proizvodnja hrane in pijač bistvo večji po-
men, kot pa je vrednost njenega družbenega 
proizvoda. To se je dokazovalo te dni tako 
skozi razstavni prostor kot tudi skozi stro-
kovna srečanja in še posebej skozi obisk poli-
tike, tako slovenske kot evropske, je poudaril 
Erjavec in izpostavil ključni temi, ki bosta v 
prihodnosti zaposlovali slovensko in evrop-

sko politiko ter nevladne ustanove in sta bili 
obravnavani v okviru sejma: »Na ministrski 
konferenci evropskih kmetijskih ministrov 
na čelu s predsedujočim svetu ministrov Fer-
nandom Etgenom je tekla beseda o gensko 
spremenjenih organizmih v kmetijstvu in na 
seji odborov za kmetijstvo in gospodarstvo 
DZ o čezoceanskem trgovinskem sporazumu 
med Ameriko in Evropo. Pomembni posveti 
in okrogle mize pa so potekali za vse kme-
tijske branže, tudi za vse institucije, ki so jih 
obeležile tudi s svojimi dnevi.«

Letos je sejem odprl predsednik republike, 
obiskali pa so ga predsednik državnega sve-
ta, predsednik vlade, minister za kmetijstvo, 
minister za Slovence v tujini, ministrica za 
šolstvo, ministrica za obrambo, državni se-
kretarji drugih ministrstev, poslanci, župani, 
državni sekretarji, tuji ministri in ministr-
ske delegacije na čelu s predsedujočim svetu 
Evropske unije, poudarja Erjavec. V prvi vrsti 
pa so bili organizatorji veseli številnih zvestih 
in novih obiskovalcev sejma. 

Po sporočilu za javnost E. P.

Regijsko srečanje članov SDS v Lenartu

V organizaciji Občinskega odbora SDS 
Lenart je na Poleni na sobotni popol-
dan, 12. septembra, potekalo srečanje 

članov stranke SDS iz ptujske regijske koordi-
nacije. Ta po besedah predsednice koordina-
cije in poslanke Suzane Lep Šimenko vključu-
je 26 občinskih odborov z 2300 člani, 
ki imajo v državnem zboru tri poslan-
ce. Srečanja so se ob številnih članih 
stranke udeležili tudi predsednik SDS 
Janez Janša, podpredsednica in po-
slanka Alenka Jeraj, podpredsednik 
in evropski poslanec Milan Zver ter 
mnogi poslanci iz stranke in župani. 

Predsednica koordinacije Suzana 
Lep Šimenko in predsednik lenarške-
ga odbora Damir Jelenko sta v imenu 
gostiteljev izrazila zadovoljstvo zaradi 
številnih gostov, lenarški župan Janez 
Kramberger pa je poudaril zlasti kon-
struktivno držo občinskih svetnikov 
iz SDS pri izvajanju občinskih pro-
jektov. Izrazil je zaskrbljenost zaradi 
nizke povprečnine, s katero bo država 

ohromila lokalno samoupravo. Predsednik 
SDS Janez Janša je v nagovoru izpostavil ne-
katera najaktualnejša dogajanja. Za gospo-
darsko rast je dejal, da sicer je, a komaj za-
došča za obresti dolgov, ki so se nakopičili po 
letu 2008. Centralizacija države je izničila re-
formna prizadevanja iz obdobja 2004–2008. 
Ob tem je poudaril pomen občinskih investi-

cij, ki so mnogokrat mnogo pomembnejše od 
mnogo zajetnejših državnih. Ob razpravah 
o beguncih pa vse preveč pozabljamo tisoče 
Slovencev, zlasti mladih, ki so se v iskanju 
zaposlitve in preživetja morali podati na tuje. 
Me 2004 in 2008 so izdali 100 tisoč dovoljenj 

za tuje delavce, zdaj pa ti-
soči Slovencev iščejo delo 
v tujini. Podpredsednik 
stranke in evropski posla-
nec Milan Zver je opozoril 
na evropske varnostne vi-
dike begunske krize in isto-
časno opozoril na migrante 
iz Rusije, ki bežijo pred 
tamkajšnjim režimom. 
Opomnil je tudi na polo-
žaj v Grčiji in Evropi po 
Ciprasovem vzpostavljanju 
neokomunizma. Lenarški 
poslanec Franc Breznik je 
ob orisu aktualnih razmer 
v tukajšnjem okolju opozo-

ril, da so domači prebivalci nemočni v spre-
mljanju časa izgubljenih priložnosti.

Ob družabnem srečanju članov regijske 
koordinacije SDS so v ŠRC Polena potekale 
športne igre v malem nogometu, odbojki na 
mivki in v balinanju.

E. Pukšič

Suzana Lep Šimenko, Alenka Jeraj, Franci Breznik, Janez 
Janša, Janez Kramberger in Damir Jelenko

Ob govoru predsednika SDS Janeza Janše ...

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

Zbiranje ponudb za prodajo Term Benedikt

Odkar je morala družba za nizke in 
visoke gradnje Ceste mostovi Celje 
(CM Celje), ki je investirala v izgra-

dnjo Term Benedikt, v prisilno poravnavo 
oziroma v stečaj, minevajo že tri leta. Za CM 
Celje je Okrožno sodišče v Celju uvedlo po-
stopek prisilne poravnave 2. avgusta 2012. 
Ker prisilna poravnava ni bila uspešna, je 23. 
oktobra sodišče za to podjetje uvedlo stečajni 
postopek.

Pred prisilno poravnavo in stečajem je 
podjetje CM Celje, ki je bilo eno najboljših 
in najbolj zanesljivih večjih gradbenih pod-
jetij v Sloveniji, saj je dolgo kljubovalo krizi 
v slovenskem gradbeništvu, veliko investira-
lo v izgradnjo Term Benedikt. To podjetje je 
to investicijo pripeljalo do pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja, vanjo pa je menda 
vložilo preko 5 milijonov evrov. Po sklepu 

Okrožnega sodišča v Celju je stečajna upra-
viteljica Milena Sisinger poskušala kompleks 
nepremičnin v katastrski občini Benedikt, na 
katerih naj bi zrasle terme, prodati na treh 
dražbah, vendar na nobeno ni prišel noben 
kupec. Na prvi dražbi je stečajna upravite-
ljica kompleks zemljišč v katastrski občini 
Benedikt (gre za 14 stavbnih zemljišč v sku-
pni izmeri 60.577 kvadratnih metrov, dve 
delno stavbni in delno kmetijski zemljišči 
v skupni izmeri 20.223 kvadratnih metrov 
in za eno kmetijsko zemljišče v izmeri 610 
kvadratnih metrov) ponudila kupcem za 1,8 
milijona evrov (kupec bi moral plačati poleg 
tega še davek na dodano vrednost). Pri tem 
je sodišče upoštevalo cenitve sodno zaprise-
ženih cenilcev, ki so glede na namensko rabo 
kompleksa pri cenitvah vsa zemljišča upo-
števali kot stavbna zemljišča. Na drugi draž-

bi je omenjeno premoženje začela prodajati 
po izklicni ceni 1,4 milijona evrov. Na tretji 
dražbi pa je kupcem ponudila celoten kom-
pleks zemljišč za izgradnjo Term Benedikt 
za 983.606,96 evra. Kljub prepolovljeni ceni 
ni pokazal zanimanja za nakup nepremič-
nin noben bodoči investitor. Zato je stečajna 
upraviteljica sodišču predlagala, naj z doda-
tnim sklepom o prodaji odloči, da opravi ne-
zavezujoče zbiranje ponudb za prodajo kom-
pleksa zemljišč v katastrski občini Benedikt, 
nato pa poskuša omenjene nepremičnine 
prodati na podlagi neposrednih pogajanj z 
zainteresiranimi kupci. Sodišče je njen pre-
dlog že sprejelo, saj je tudi po presoji sodišča 
namreč ta način prodaje za tovrstno premo-
ženje najbolj primeren. S tem se strinja tudi 
ločitveni upnik. Sodišče je zahtevalo mnenje 
o tem tudi od upniškega odbora, ki pa se za-

dnje čase ne sestaja redno.
Kakorkoli že, kompleks 

zemljišč, na katerih naj bi 
zrasle Terme Benedikt, bo 
stečajna upraviteljica za-
čela prodajati z zbiranjem 
nezavezujočih ponudb in 
s pogajanji s posameznimi 
kupci. Pri tem načinu pro-
daje po zakonu izhodišč-
na cena ni določena. Prav 
tako pa stečajni dolžnik ni 
dolžan skleniti pogodbe s 
ponudnikom, ki ponudi 
najvišjo ceno. Morebitni 
kupec mora pri tem načinu 
prodaje oziroma nakupa 
premoženja plačati poleg 
kupnine še vse davke, daja-
tve in druge stroške nakupa 
premoženja.

Vsak, ki pošlje ponudbo, pa mora plačati 
varščino v višini desetih odstotkov ponujene 
cene. V postopku lahko sodeluje samo ponu-
dnik, ki je do roka poslal ponudbo in plačal 
varščino.

Morda pa je to priložnost za domače in-
vestitorje, da se odločijo za investicijo v iz-
gradnjo Term Benedikt. Lahko se med seboj 
poveže tudi več investitorjev. V Sloveniji je 
nekaj term že zraslo na ta način, da so soinve-
stitorji najprej kupili zemljišče in nato začeli 
z gradnjo tako, da so najprej zgradili bazen in 
ga začeli tržiti, potem pa so postopno okoli 
njega postavili še vse drugo, kar sodi v sodob-
ne terme. Časi za investitorje zares niso lahki, 
vendar pa že star pregovor uči, da je najboljši 
čas za investicije - kriza. 

T. K.

Občina Cerkvenjak

Velike investicije v cestno infrastrukturo

Letošnje poletje in jesen bosta številnim 
prebivalkam in prebivalcem občine 
Cerkvenjak ostala v spominu po mo-

dernizaciji cest. Mnogi bodo poslej hodili od 
doma in prihajali domov bo boljših in pred-
vsem po bolj varnih cestah, kar bo vplivalo 
tudi na kakovost njihovega vsakodnevnega 
življenja.

Tako so v občini Cerkvenjak že moderni-
zirali cesto iz Smolincev proti 
Slavšini v dolžini 710 metrov. 
Izvajalci del so obstoječi asfalt 
najprej zmleli, nato so ga po-
mešali z novim gramozom in ga 
vgradili nazaj v cestišče, ki so ga 
močno utrdili. Nato so položili 
nov asfalt. Vozišče je po novem 
široko 3,5 metra, poleg tega pa 
so na obeh straneh ceste banki-
ne. Na srečo občini zaradi širitve 
ceste ni bilo treba dokupovati 
zemljišč. Izgradnja tega cestne-
ga odseka je stala okoli 43.000 
evrov.

Septembra so začeli moder-

nizirati tudi cesto skozi Čagono iz smeri Dr-
betincev. To cesto namerava občina obnoviti 
v celoti od meje z občino Sveti Andraž do 
Marjana Fekonje. Prva faza zajema 758 me-
trov iz smeri Drbetincev. Tudi tukaj so izva-
jalci s stroji najprej zmleli stari asfalt in ga 
nato ponovno vgradili v cestišče, na katero so 
navozili tudi veliko novega gramoza. Po tem 
ko so na novo utrdili cestišče, so cesto asfal-

Občina Lenart

Delegacija iz Črne gore na obisku v Lenartu

Občina Lenart je letos v juniju pristo-
pila k sodelovanju z Občino Rožaje 
v Črni gori, namen tega sodelovanja 

je podpis sporazuma Horizont 2020 in par-
tnerstvo v EU–projektu ravnanja z odpadki. 
Naslednji sporazum, ki ga je Občina Lenart 
podpisala z Občino Rožaje, je sodelovanje v 
projektu IPA II, in sicer gre za pomoč in sve-
tovanje pri ustanavljanju lokalnih akcijskih 
skupin (LAS). Ta projekt sodi v okvir pred-
pristopne pomoči, ki jo EU namenja državam 
nečlanicam. Občina Rožaje se bo prijavila na 
EU–razpis in potrebuje partnerje, na podlagi 
partnerstva v tem projektu bi Občina Lenart 

lahko prejela EU–sred-
stva.

Občina Rožaje leži v 
vzhodnem delu Črne 
gore, na tromeji Črna 
gora–Srbija–Kosovo in 
šteje 22.000 prebival-
cev, v mestu Rožaje pa 
živi 10.000 prebivalcev. 
Občina leži na goratem 
območju, kraj Roža-
je leži na nadmorski 
višini 1100 m. Velik 
problem je 60 % brez-
poselnost in močno 
izseljevanje prebivalcev 
v tujino, zlasti v države 
EU.

V okviru tega sodelovanja je bila delegacija 
Občine Rožaje 3. in 4. septembra na obisku v 
Občini Lenart. V črnogorski delegaciji so bili 
Rafet Husović – predsednik Bošnjaške stran-

ke Črne gore in podpredsednik vlade Črne 
gore za regionalni razvoj, Ejup Nurković – 
predsednik Občine Rožaje, Mensur Kalender 
– vodja kabineta predsednika Občine Rožaje 
in Amela Kalender – svetovalka za razvojne 
projekte v kabinetu predsednika Občine Ro-
žaje. Z županom mag. Janezom Kramberger-
jem so obiskali Center za ravnanje z odpadki 
Saubermacher Slovenija, d. o. o., v Lenartu, 
Žipo Lenart, d. o. o., govedorejsko kmetijo 
Alberta Kocbeka v Zg. Voličini in kotlarno 
na biomaso Eko toplota energetika, d. o. o. 
Ogledali so si tudi cerkev Sv. Trojice in sa-
mostansko knjižnico. Razgovori so potekali 

tudi na temo evropskih 
projektov.

Predstavniki Občine 
Rožaje so se zanimali 
za dobre prakse in pre-
nos znanja na področju 
daljinskega ogrevanja, 
ravnanja z odpadki, go-
vedoreje in mlekarstva. 
Predvsem pa so jih za-
nimale možnosti pri-
dobivanja EU-sredstev, 
zlasti predpristopne 
pomoči, namenjene 
državam bivše Jugosla-
vije. Seznanili so se z 
delom lokalne samou-
prave pri nas in iskali 

možnosti za sodelovanje na področju gospo-
darstva tudi iz območja Slovenskih goric.

D. O.

Župan Lenarta o končanju nekaterih naložb

Proračunsko leto se je že krepko prevesi-
lo v drugo polovico letošnjega leta. Ob 
pregledu ciljev, ki smo si jih zastavili 

za letošnje leto, tukaj mislim na investicije v 
naši občini, lahko ugotovim, da smo uspešni, 
kljub temu da se finančna sredstva s strani 

države zmanjšujejo, obveznosti na področju 
socialnih transferjev pa se povečujejo.

Omeniti želim nekaj večjih investicij v le-
tošnjem letu, med temi je gotovo končanje iz-
gradnje vodovodnega sistema v naši občini. Z 
dokončanjem sekundarnih odcepov v Selcah, 

Zajetje ob vrtini v Benediktu

tirali. Tudi ta cesta je široka 3,5 metra in ima 
na obeh straneh bankine. Širitev ceste pa ni 
bila enostavna, saj je zaradi objektov bilo do-
slej na njej kar nekaj tako imenovanih ozkih 
grl, ki so jih z razumevanjem vseh prizadetih 
rešili v zadovoljstvo vseh. Letos nameravajo 
zgraditi prvi odsek te ceste, drugo fazo mo-
dernizacije bodo izvedli naslednje leto, tretjo 
fazo pa leta 2017. Za izgradnjo prve faze mo-
dernizacije ceste skozi Čagono so namenili 
okoli 51.000 evrov, vse tri faze modernizacije 
pa bodo stale skupno 180.000 evrov. Za to 
bodo koristili sredstva države po 21. členu 
zakona o financiranju občin.

Letos je občina Cerkvenjak asfaltirala tudi 
krajši odsek klanca iz Andrenške doline v Žu-
petince pri Mirku Zamudi. Na tem odseku so 
doslej hudourniške vode ob vsaki večji nevih-
ti povzročile veliko škode. Zato so asfaltirali 
110 metrov klanca, širina vozišča na tej cesti 
pa je 3 metre, saj ni zelo prometna. Poleg ce-
ste so postavili še hudourniške kanalete. In-
vesticija v celoti je znašala okoli 15.000 evrov.

V Cenkovi bo občina asfaltirala tudi odsek 

ceste Rajh–Belna. Gre za 178 metrov cestišča. 
Cesta bo široka 3 metre, njena izgradnja pa 
bo stala 19.000 evrov. 

Investicije v cestno infrastrukturo, ki so jih 
zgradili avgusta in septembra, zajemajo sku-
paj 1750 metrov cestišč, njihova moderniza-
cija pa je občino stala 123.500 evrov.

Pristojni pa že pripravljajo dokumentaci-
jo za izgradnjo pločnika skozi Kadrence od 
križišča pri pokopališču v smeri proti Svete-
mu Juriju ob Ščavnici do kapele pri granati. 
V prvi fazi bodo pločnik zgradili od križišča 
pod pokopališčem do odcepa za Športno-re-
kreacijski center Cerkvenjak. Na tem odse-
ku je pločnik tudi najbolj potreben, saj hodi 
po njem v rekreacijski center veliko otrok 
in mladine, seveda pa tudi domačini. Kot 
nam je povedal cerkvenjaški župan Marjan 
Žmavc, je bilo tokrat na javnem razpisu za iz-
vajalca vseh omenjenih del izbrano hčerinsko 
podjetje Pomgrada – Cestno podjetje Murska 
Sobota.

T. K.
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Stražeh in Rogoznici smo zagotovili priklop 
na javni vodovodni sistem vsem gospodinj-
stvom naše občine. Gradnja tovrstne infra-
strukture v razpršeni poselitvi je zahtevnejša 
in dražja. Na prihodnji seji občinskega sveta 
bomo obravnavali predlog o znižanju komu-
nalnega prispevka za vodovodni priključek, 
tudi na tak način želimo spodbuditi občane, 

da se bodo priključili na sistem in si zagoto-
vili zdravo pitno vodo. Z novim letom bomo 
prenehali financirati preglede in nadzor vode 
v vaških vodovodnih sistemih, ki niso v ob-
činski lasti. Ob izgradnji prej omenjenih od-
cepov smo tudi kvalitetno obnovili nekaj več 
kot 3 km občinskih cest.

Komunalna infrastruktura v novem na-
selju Radehova je v letošnjem poletju dobila 
končno podobo. Šlo je za zahtevni projekt 
izgradnje kanalizacije, vodovoda, ceste, raz-
svetljave in telekomunikacijskih vodov ob 
že zgrajenih stanovanjskih hišah. Ob tej 
priložnosti se želim zahvaliti krajankam in 
krajanom tega naselja za strpnost in koope-
rativnost ob gradnji, ki je trajala sorazmerno 
dolgo. Upam, da bomo v letošnjem letu tudi 
dočakali obljubljeno obnovo dotrajane regi-
onalne ceste skozi Radehovo, ki je v državni 
lasti.

V letošnjem proračunu smo zagotovili in 
izplačali dotacije na osnovi razpisa našim 
kulturnim, športnim in drugim društvom. 
V Športno rekreacijskem centru Polena smo 
zgradili namakalni sistem na velikem nogo-
metnem igrišču in tako izboljšali pogoje za 
tekme in treninge. 

mag. Janez Kramberger,  
župan občine Lenart

Radehova – privlačno, urejeno naselje

V novem delu naselja Radehova, sever-
no od regionalne ceste, je v zadnjih 
desetih letih zraslo prijetno stano-

vanjsko naselje. Lepo podeželsko okolje, bli-
žina jezera, le nekaj minut od centra Lenarta 
nudijo prijetne pogoje za življenje, vendar 
so mnoge stvari okrnile kvaliteto življenja 
prebivalcev v tem naselju. Cesta je bila gra-
mozirana, ni bilo kanalizacije, sodobne javne 
razsvetljave, pločnika 
in druge infrastruk-
ture. Prebivalci so si 
močno prizadevali, da 
bi bilo naselje urejeno 
s potrebno komunalno 
infrastrukturo.

Novi del naselja Ra-
dehova je dobil novo, 
urejeno podobo, z 
mnogimi pridobitvami 
infrastrukture, ki bodo 
izboljšale kvaliteto ži-
vljenja v naselju in ki 
sodijo k sodobnim 
standardom javne ko-
munalne infrastrukture. Občina Lenart je za 
celovito komunalno ureditev naselja Rade-
hova iz proračuna namenila skoraj 1 milijon 
evrov proračunskih sredstev. 

V naselju je več kot 20 hiš, približno 20 
gradbenih parcel je še nepozidanih, vendar 
so komunalno opremljene. Investicija je za-
ključena, zgrajena je fekalna in meteorna ka-
nalizacija, na katero so priključene vse hiše, 

asfaltirane so ceste v dolžini 550 m, zgrajeni 
so nova javna razsvetljava, novo električno 
in telekomunikacijsko omrežje in pločniki v 
dolžini 550 m. Urejena je tudi navezava ka-
nalizacijskega omrežja za zazidalno območje 
preko državne ceste v dolžini 200 metrov. 

Komunalna ureditev naselja Radehova je 
ena večjih zaključenih investicij Občine Le-
nart v zadnjem obdobju, ne le po gradbeni 

in finančni plati, ampak tudi po dolgoročnih 
pozitivnih posledicah, ki se bodo odražale v 
kvaliteti življenja domačinov in urejenem vi-
dezu naselja. Zaradi bližine Lenarta, po drugi 
strani pa zaradi podeželskega okolja, bo na-
selje privlačno tudi za gradnjo individualnih 
stanovanjskih hiš, saj je na voljo še približno 
20 nepozidanih urejenih parcel.

D. O.

Plaz v Spodnjem Porčiču

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

območju plazu so stanovanjske hiše. Celotno 
območje plazu je zelo razmočeno in nestabil-
no, teren se premika v dolžini približno 250 
metrov in v smeri drsenja v dolžini okoli 300 
metrov. Zaradi plazu je potencialno ogrože-

nih sedem hiš, na eni so se pojavile razpoke.
Sanacija plazu je nujna zaradi stabilizacije 

terena, dela sanacije so uvrščena v Program 
odprave posledic neposredne škode na stva-
reh zaradi posledic poplav in bodo sofinanci-
rana z državnimi sredstvi. Občina Lenart bo 
iz proračuna financirala projektno dokumen-
tacijo, gradbeni nadzor in davek na dodano 

vrednost. Gradbena 
dela so se pričela.

Izvajalec del je Ko-
munala Slovenske gori-
ce, d. o. o. Zaradi zdrsa 
zemlje bodo po projek-
tu sanacije položili glo-
boke drenaže in zgra-
dili vodnjake. V sklopu 
teh del bo urejen in as-
faltiran tudi del ceste. Z 
gradbenimi deli bodo 
dosegli stabilnost sta-
novanjske hiše in tere-
na ter preprečili nadalj-
nje drsenje zemljišča.

D. O.

V Novi poslovno-industrijski coni v 
Lenartu otvoritev prvega objekta

Mnogi mimoidoči se zadnje tedne 
oziroma mesece sprašujejo o no-
vem poslovnem objektu, ki je prvi 

zrastel v Novi poslovno–
industrijski coni v Lenartu. 
Investitorka Jelka Špandl, s. 
p., je skupaj z možem Mir-
kom začela gradbena dela 
1. marca 2015, sedaj pa se 
poslovni objekt že kaže 
v svoji končni podobi. K 
investiciji se je pridružilo 
tudi podjetje Avtoservis 
Gregor Lužnik, s. p., saj jim 
trenutni prostori postajajo 
premajhni za opravljanje 
dejavnosti. Investitorja Jel-
ka in Mirko Špandl sta se 
med gradnjo srečala z različnimi težavami 
in izzivi, ki sta jih tudi uspešno premagala in 
dokazala, da je »vse mogoče, če se hoče«. V 
objektu se predvideva 10 novih zaposlitev. V 
samem objektu bo več različnih dejavnosti, 
ki se bodo medsebojno odlično povezovale 
in dopolnjevale: vulkanizerstvo, avtoservis, 
avtooptika, kemično čiščenje avtomobilov, 
podaljševanje nohtov, trgovina z barvami in 
laki ter prijetna kavarnica. Pred objektom 

se nahaja tudi moderna ročna avtopralnica. 
Medtem ko boste pripeljali svojega jeklenega 
konjička k vulkanizerju, avtoserviserju ali na 

kemično čiščenje, boste ženske lahko uredile 
svoje nohte, moški pa popili kakšno kavico 
ali obiskali trgovino z barvami in laki. 

Pionirji v Novi poslovno-industrijski coni 
upajo, da so prebili led, in si želijo, da kmalu 
dobijo vsaj kakšne sosede. Vljudno vabljeni 
na otvoritev objekta in avtopralnice v začetku 
oktobra. V prvem mesecu bodo svoje stranke 
razvajali s posebnimi otvoritvenimi popusti.

D. O., foto: Silvo Lešnik

Mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart: 
»Smo uspešni, kljub temu da se finančna sred-
stva s strani države zmanjšujejo.«

Javni razpis 
za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2015
Na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si je v rubriki razpisi objavljen Javni razpis za 
podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2015. Rok za oddajo pobud je do ponedeljka, 
12. 10. 2015, do 12. ure. 

Javni poziv zlatim maturantom in uspešnim 
študentom občine Lenart

Občina Lenart obvešča dijake s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v šolskem 
letu 2014/2015 postali zlati maturanti, in diplomante dodiplomskega in podiplomskega 
študija s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v študijskem letu 2014/2015 dosegli 
povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti 9,1 ali več, da oddajo na Občino Lenart 
prijavo oziroma vlogo. Zlatim maturantom in uspešnim študentom, ki izpolnjujejo vse 
pogoje, Občina Lenart podeli denarno nagrado.

Prijavo oziroma vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oziroma na inter-
netni strani www.lenart.si. Razpisno obdobje za prijavo je do 10. oktobra 2015.

Župan mag. Janez KRAMBERGER,  
dr. vet. med.

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU

IN NA TERENU
OKVIRJANJE

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

 
KUPON 

ZA 30% POPUST
na studijsko 

fotografiranje

veljavnost: april 2015
ne velja za foto za dokumente

veljavnost: oktober 2015,
ne velja za foto za dokumente

Otvoritev vodovoda v  
KS Voličina
Otvoritev novozgrajenega vodooskrbnega omrežja 
za območje KS Voličina bo danes, petek, 25. 9. 2015, ob 17. uri v Kulturnem domu Selce.
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Občina Sveta Ana

Dobitniki priznanj v občini Sveta Ana

Na osrednji proslavi praznika občine 
Sveta Ana, ki se je odvijal v mesecu 
juliju, so bila podeljena občinska pri-

znanja zaslužnim posameznikom za njihovo 
večletno uspešno delo in dejanja, ki imajo 
izreden pomen za občino Sveta Ana in tudi 
širšo okolico. Župan občine Sveta Ana Silvo 
Slaček je na predlog komisije za priznanja in 
nagrade podelil srebrni in bronasti grb ter tri 
plakete.

Srebrni grb občine Sveta Ana je prejel An-
ton Letnik, rojen Anovčan, na katerega smo 
kljub temu, da od leta 1955 živi v Lenartu, po-
nosni, saj ga dnevno videvamo pri Sveti Ani 
in je prisoten na skoraj vseh prireditvah, ki se 
odvijajo v kraju. V svoji bogati delovni karieri 
je opravljal več pomembnih funkcij, tudi na 
najodgovornejših delovnih mestih. Prav go-
tovo je bil višek njegove kariere soustanovi-
tev tedanjega podjetja Letnik–Saubermacher 
iz Lenarta. Podjetje je skupaj z avstrijskim 
partnerjem razvijalo in širilo ter skrbelo za 
visoko kvaliteto storitev na komunalnem 
področju, tudi v občini Sveta Ana. Skupaj s 
širitvijo pa se je pojavljala potreba po vedno 
novih sodelavcih in tako družba danes v več 
krajih po Sloveniji zaposluje preko 400 ljudi, 
med njimi so tudi številni občani Svete Ane. 

Bronasti grb občine Sveta Ana je prejel 
Milivoj Vučetić, direktor podjetja Avtoende 
iz Žic, ki v svoji avtomehanični delavnici po-
leg sebe zaposluje še pet ljudi. Od ustanovitve 
podjetja se trudi in nenehno izboljšuje kvali-
teto svojih storitev ter širi svojo dejavnost z 
namenom dvigniti prepoznavnost podjetja 
na najvišji možni nivo in s tem prispevati k 
razvitosti občine. 15-letno uspešno delovanje 
podjetja si zasluži pohvalo in hkrati spodbu-

do za nadaljnje delo. 
Plakete Občine Sve-

ta Ana so prejeli:
Janez Zemljič: za 

večletno aktivno in pri-
zadevno delo v nekda-
nji krajevni skupnosti, 
kjer so poskrbeli za 
izgraditev obsežnega 
telefonskega omrežja, 
pomembnih stavb v 
kraju in za asfaltiranje 
in vzdrževanje občin-
skih cest ter za aktivno 
vključevanje na drugih 
področjih društvenega 
življenja: v etnološki 
sekciji kulturnega dru-
štva, amaterskem gle-

dališču, čebelarjenju in vsesplošni promociji 
kraja.

Marinka Nikl Trojner iz podjetja Simtro 
Energija, d. o. o., je prejela plaketo za vztraj-
nost in odločnost na zastavljeni podjetniški 
poti ter nudenje novih zaposlitev v gospo-
darskem sektorju ter v spodbudo za nadalj-
nje delo na gospodarskem in tudi kulturnem 
področju v občini.

Dušan Mihelič, lastnik Turistične kmeti-
je Rožengrunt pri Miheliču za dolgoletno in 
požrtvovalno delo na področju gostinske in 
turistične dejavnosti, širšo promocijo občine 
z najmodernejšimi nastanitvenimi kapacite-
tami ter v spodbudo za vztrajnost pri delu na 
družinski turistični kmetiji.

Zapisala Petra Golob,  
OU Občine Sveta Ana, Foto Tone

Sanacija plazu in ceste ter uspešna prodaja parcel

Naravne nesreče z lanskega leta, na-
tančneje plazovi, so se v občini uspe-
šno sanirali; za enega od plazov, Krivi 

Vrh–Kremberk–Žice, je občina uspela pri-
dobiti sofinancerska sredstva z Ministrstva 
za okolje in prostor v 
vrednosti 19.000 evrov, 
čeprav je plaz občino 
stal 23.000 evrov, za 
drugega, žal, ne, in ga je 
saniral lastnik sam, ker 
ministrstvo ni priznalo 
sredstev za fizično ose-
bo.

Sanacija ceste Zg. 
Ščavnica–Apače je do-
končana, saj je bila zelo 
poškodovana. Vrednost 
celotne investicije je 
62.000 evrov, zaobse-
gala pa je preplastitev 
ceste, urejanje bankin, 
mulde, novo ograjo in 
prometne znake.

Prav tako je končano komunalno opre-
mljanje (zaobsega vodovod, elektriko, op-
tiko, kanalizacijo in cestno infrastrukturo) 
za sedem parcel v Lokavcu, od tega so štiri 
parcele že prodane, tri še čakajo lastnike. Na 
razpolago je še 18 parcel, ki čakajo na kupce 
na zelo lepi in mirni lokaciji. Zanimanje se je 

pojavilo v zadnjem času, k temu pa je pripo-
mogla ugodna cena, in sicer 8 evrov/m². 

V prvih dneh septembra je bilo zadnje go-
spodinjstvo (od 35) priključeno na kanaliza-
cijo Ledinek–Dražen Vrh. Torej so trenutno 

v občini kanalizacijski sistemi Lokavec, Ledi-
nek in del naselja Dražen Vrh. Kanalizacijski 
sistem, ki je v načrtu, pa bo zajemal center Sv. 
Ane, Kremberk ter del Froleha – k temu delu 
pritiče tudi čistilna naprava. Vrednost ČN v 
Ledineku je 797.000 evrov brez DDV. Na tem 
področju se dela nadaljujejo.

Večstanovanjski objekt in krožišče
Oddane so vloge za gradbeno dovoljenje 

za večstanovanjski objekt in krožišče, po pri-
dobitvi le-teh se bodo na podlagi razpisov 
izbrali izvajalci in se bodo pričela gradbena 
dela.

Konec septembra je predviden rebalans 
proračuna, v začetku oktobra pa se v občini 

Sveta Ana obeta zanimiva prireditev v okviru 
Postičevih dni. Moči bodo združili vinogra-
dniki in kmečke žene ter dekleta in pripra-
vili imenitno degustacijo grozdja s Postičeve 
poti, dekleta in žene pa bodo pripravile jedi 
naših babic … vredno obiska. Vsekakor.

SReBr

Praznik Krajevne skupnosti Voličina

V septembru, v času Ruperškega že-
gnanja, ko goduje farni zavetnik sveti 
Rupert, praznuje Krajevna skupnost 

Voličina. V tem času se zvrstijo kulturne, 
športne, izobraževalne, zabavne, verske pri-
reditve, ki so namenjene ljudem vseh gene-
racij. Organizirajo jih društva, šola, župnija 
in drugi organizatorji, tudi posamezniki, kar 

odseva prostovoljno delo mnogih, ki si priza-
devajo za popestritev življenja v kraju.

Krajevni dogodki so se pričeli 8. septem-
bra s predavanjem v OŠ Voličina. Otroke so 
z zanimivo pravljico Čas za objem in domi-
selno igro zabavale članice Lutkovne skupine 
Ti, jaz in on. Na finalnem ekipnem ribolovu 
pri Jožekovih ribnikih v Črmljenšaku so se 
pomerili številni ribiči. V nedeljo, 13. sep-
tembra, je bila v Jožefovem domu otvoritev 
likovnih del članic in članov likovne skupine, 
ki slikajo pod mentorstvom Martine Golija. 
Razstavljajo slike na temo krog in drevo. Dela 
so bila na ogled do Ruperškega žegnanja, od-
sevajo ustvarjalnost in talente ljubiteljskih 
slikarjev, ki nas vsako leto presenetijo s šte-
vilnimi izvirnimi deli. 

Članice Društva kmečkih žena Voličina so 
v sodelovanju z Župnijo sv. Rupert pripravile 
romanje k zavetnici gospodinj sveti Notburgi, 
po maši so udeležence pogostile z dobrotami.

Torek, 15. septembra, je potekal v zname-
nju zelišč, vrtov, cvetja. V OŠ Voličina so ob 
pomoči številnih zunanjih sodelavcev, pod 
vodstvom učiteljic Simone Čuček in Regine 
Dobaja pripravili naravoslovni dan in števil-
ne zanimive delavnice za učence. Šolarji so 
sadili zeliščne gredice, ustvarjali iz lesa, pekli 
kekse, izdelovali kreme, poslušali pravljice, 
risali, plesali, pripravljali radijsko oddajo, 
spoznavali semena in še marsikaj drugega. 

Popoldne je potekal voden ogled vrtov pri 
sv. Rupertu. V večernih urah pa sta domače 
Kulturno društvo Srečko Rojs Niko Voličina 
in družina Čuček v Čučkovi uti v Sp. Voliči-
ni pripravila literarno čajanko, z naslovom 
Ko so lipe cvetele. Poslušali smo pesmi slo-
venskih pesnikov, ki govorijo o cvetju, rastli-
nah in drevesih. Pesmi so brali Olga Ornik, 

Marjetka Šenekar, Petra 
Hameršak, Dominik Petko 
in Katarina Leš. Zapela je 
Vokalna skupina Amista, 
za glasbeno spremljavo so 
poskrbeli Klementina Bre-
znik, Tomaž Ornik in Jure 
Recek.

V četrtek, 17. septembra, 
je Društvo upokojencev 
Voličina organiziralo ko-
lesarjenje po Strmi gori in 
Zgornji Voličini, sledil je 
veseli zaključek v restavra-
ciji Kmetič.

V petek, 18. septem-
bra, je bila v kulturnem 
domu v Voličini proslava 

v počastitev krajevnega praznika. 
V kulturnem programu so nasto-
pali Pihalni orkester MOL, Vokalna 
skupina Amista, Šolski ansambel 
ŠANS, Plesna skupina OŠ Voličina, 
Ljudski pevci KTD Selce, Tina Per-
ko s harmoniko, skupina Silence, 
Klementina Breznik, Tomaž Ornik 
in Jure Recek (flavta, kitara, cajon), 
Dominik Petko in Katarina Leš sta 
recitirala pesmi.

Župan Janez Kramberger in pred-
sednik Sveta KS Voličina Peter Go-
lob sta podelila priznanja Krajevne 
skupnosti Voličina, ki so jih prejeli:

Marija Čuček iz Sp. Voličine za 
delo v dobro kraja in ljudi, idejno 
vodenje projekta Učni vrtovi pri sv. 
Rupertu in skrb za te vrtove.

Olga Ornik iz Selc za delo v ljubiteljski 
kulturi, zlasti za sodelovanje v pevskih skupi-
nah in v gledališki skupini.

Društvo upokojencev Voličina za uspe-
šno delo ob 40. obletnici delovanja.

Ovtar Marko Šebart je Ovtarjevo pohvalo 
podelil Martini Golija iz Zavrha za prispe-
vek k ohranjanju kulturne in etnološke dedi-
ščine Slovenskih goric.

Predsednik Sveta KS Voličina je v pozdrav-
nem nagovoru poudaril: »Lep je ta naš sku-
pni prostor. Prav je, da ga cenimo, ne le kot 
kraj, ampak da se zavedamo vrednosti tega, 
kar delamo, ustvarjamo, vseh naših pridobi-
tev, tega, kar je bilo zgrajeno in kar je v dobro 
ljudi. V zadnjem letu je bilo na območju Selc, 
Stražov in Rogoznice zgrajenih 13 km vodo-
vodnega omrežja, asfaltirani so bili 3 km cest, 
v centru Voličine so zasajeni Učni vrtovi pri 
sv. Rupertu, obnovljena je fasada kulturnega 
doma Selce in še marsikaj.

Kraji ne živijo brez ljudi. Če pomislim, 
kako zanimiv program so ob krajevnem pra-
zniku pripravila društva, posamezniki, šola, 
župnija in druge organizacije, lahko trdim, 
da naši kraji živijo, so preplet raznih intere-
sov, načrtov posameznikov in skupin. Imamo 
načrte in smo usmerjeni v prihodnost.«

Več o dogodkih, ki so sledili, pa v prihodnji 
številki Ovtarjevih novic.

D. O.

 Literarna čajanka

Nagrajenci

Trgatev Zavrh 2015 in  
6. trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu

Spoznajte lepote Slovenskih goric, odlična vina in izvrstne okuse domačih dobrot, ki jih 
bodo ponujali vinogradniki, sadjarji, čebelarji, društva kmečkih žena in drugi ponudniki na 
stojnicah, na ploščadi pri Maistrovem stolpu v Zavrhu.

Program: Trgatev potomke najstarejše trte na svetu, bogata ponudba mošta in vin, do-
mačih dobrot, koncert Harmonikarskega orkestra Zvir, lovska razstava v lovskem domu LD 
Voličina z nagradno igro, razstava jabolk v kulturnem domu Zavrh, ogled Kmečkega muzeja 
Kranvogel, zabava z ansamblom AJDA.

Vabijo: Društvo vinogradnikov Lenart, TD Rudolf Maister Vojanov Zavrh v sodelovanju z 
lokalnimi organizacijami in društvi ter Občina Lenart.

Vabljeni na Trgatev Zavrh 2015 in 6. trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu, 
ki bo v soboto, 26. 9. 2015, od 14. ure dalje na ploščadi pri Maistrovem stolpu v Zavrhu.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Gradnja nadomestnega mostu ter sanacija 
ceste v Zg. Porčiču

V občini Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah je lansko oktobrsko deževje pri-
pomoglo, da je voda potoka Ročica še 

dodatno spodjedla temelje mostu občinske 
ceste JP 704 071 na odseku Novak–Dobaja. 
Hkrati se je na tem odseku cesta vse bolj po-
sedala oz. vdirala proti strugi Ročice. 

Glede na zelo slabo stanje mostu oz. pred-
vsem njegovih temeljev smo škodo prijavili 
kot naravno nesrečo na pristojno upravo RS 
za zaščito in reševanje. Po 
napornih in daljših pri-
zadevanjih smo pristojne 
na upravi RS za zaščito in 
reševanje na Ministrstvu 
za obrambo uspeli prepri-
čati, da gre za škodo, ki je 
nastala v naravni nesreči, 
ter bi s tem lahko računa-
li na morebitna državna 
sredstva pri sanaciji nado-
mestnega mostu. Tako smo 
bili v letošnjem letu pozva-
ni, da moramo, v kolikor 
želimo računati na državna 
sredstva, najprej izdelati 
potrebno projektno do-
kumentacijo ter pridobiti 
ustrezna soglasja od upra-
vljavca vodotoka (Agencije RS za okolje). 
Izdelavo slednjega smo naročili pri podjetju 
ISB iz Maribora ter na podlagi vloge pridobili 
sredstva za sanacijska dela v višini 79.418,70 
EUR. Ostali stroški, kot so DDV, projektna 
dokumentacija, nadzor ipd, kar znaša cca 
25.000,00 EUR, smo morali zagotoviti iz 
proračuna občine. Kot najugodnejši izvajalec 
del je bilo na podlagi javnega razpisa izbra-

no podjetje Komunala Slovenske gorice, d. 
o. o. Izvajalec je z deli pričel konec septem-
bra, predvideno pa je, da bo z deli končal do 
konca oktobra. Poleg gradnje nadomestnega 
mostu, ki bo poleg pretočnosti prometa zago-
tavljal tudi dosti boljšo pretočnost vodotoka, 
bo na območju saniran tudi vodotok Ročica. 
V dolžini cca 200 m se bo izvedla sanacija ce-
ste z utrditvijo in zavarovanjem brežin. Tudi 
na tem območju je ob dokaj zahtevni gradnji 

mostu potrebno poseganje na sosednja kme-
tijska zemljišča, saj je potrebno imeti dovolj 
prostora za odlaganje gradbenega materiala 
ipd. V ta namen sta največji delež zemljišča 
začasno odstopila Rajko in Matilda Polič iz 
Zg. Porčiča, zato se jima ob tej priložnosti 
zahvaljujemo.  

Jože Žel

Predstavitev občine Sv. Ana na sejmu 
AGRA

Da tudi po občinskih prireditvah v času 
praznika dela na občini ni primanj-
kovalo, pove Viktor Kapl, tajnik, s 

katerim sva se zapletla v zanimiv razgovor o 
minulih ter prihodnjih načrtih občine. »Ob-
čina je dobila povabilo na sejem AGRA z Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no zato, ker je zelo uspešno črpala sredstva iz 
naslova Evropskega kmetijskega sklada – za 
razvoj podeželja, predvsem so bili uspešno 
izvedeni štirje projekti: ureditev centra Svete 
Ane, ureditev centra Lokavec, obnova Per-
garjeve viničarije ter izgradnja Postičeve poti 
ter ureditev kmečke tržnice. Omenjeni pro-
jekti so bili izpeljani s skupno kvoto 700.000 
evrov,« pove Kapl.

Na ministrstvu so ponudili predstavitve-
ni prostor na sejmu Agra; kot primer dobre 
prakse je bila občina Sveta Ana izmed občin 
edina in na razstavnem prostoru so se kot 
občina predstavljali tri dni, sami pa so izbrali 
lokalne ponudnike, ki so predstavljali svoje 
proizvode in občino. Tako so občino pred-
stavljali Vinogradništvo Janez Senekovič, 

Vinogradništvo Marjan Polič in Turistična 
kmetija Šenveter. Ponudniki so obiskovalcem 
ponudili brezplačne degustacije svojih proi-
zvodov, prav tako je bila to za občino kot tudi 

za lokalne ponudnike več kot odlična pred-
stavitev in promocija.

SReBr

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja

Člani občinskega sveta občine Sveta 
Trojica so na seji občinskega sveta na 
začetku septembra spre-

jeli »Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Sveta Tro-
jica v Slovenskih goricah za pro-
gramsko obdobje 2015–2020«. 
Pravilnik določa področje upo-
rabe, pogoje in vrste pomoči s 
posameznimi ukrepi ter druge 
ukrepe za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja podeželja.

V pravilniku so opredeljene 
vse vrste pomoči skupaj s posa-
meznimi ukrepi. V državne po-
moči po skupinskih izjemah v 
kmetijstvu sodi osem ukrepov: 
pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-
predmetena sredstva na kmetijskih gospo-
darstvih s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(ukrep 1); pomoč za zaokrožitev kmetijskih 
in gozdnih zemljišč (ukrep 2); pomoč za na-
ložbe v zvezi s preusmeritvijo kmetijskih po-
slopij (ukrep 3); pomoč za naložbe v zvezi s 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 
(ukrep 4); pomoč za prenos znanja in infor-
macij (ukrep 5); pomoč za spodbujevalne 
ukrepe za kmetijske proizvode (ukrep 6); po-
moč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 7) 
in pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 
in naravne dediščine na kmetijskih gospo-
darstvih (ukrep 8). 

Ukrepi od 9 do 13 sodijo v tako imenova-
ne pomoči De minimis: pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijske de-
javnosti na kmetiji – de minimis (ukrep 9); 
pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kme-
tiji ter predelave in trženja (ukrep 10); po-
krivanje operativnih stroškov transporta iz 
odročnih krajev (ukrep 11); pomoč za zago-
tavljanje tehnične podpore v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju (ukrep 12) in pomoč v 
gozdarstvu (ukrep 13).

Zadnja dva ukrepa, 14 in 15, sodita med 

ostale ukrepe občine: štipendiranje bodočih 
nosilcev kmetij (ukrep 14) in podpora delo-

vanju društev s področja kmetijstva in razvo-
ja podeželja (ukrep 15).

Skratka, gre za številne vrste in ukrepe po-
moči, ki jih morajo upravičenci poznati, če 
jih želijo koristiti. Upravičenci (gre za pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mi-
kro in majhna podjetja v primarni kmetijski 
proizvodnji oziroma na področju de mini-
mis; člane kmečkih gospodinjstev; organi-
zacije, registrirane za opravljanje storitev v 
kmetijstvu; pravne in fizične osebe registrira-
ne za dejavnost cestnega tovornega prometa; 
registrirana stanovska in interesna združenja 
na področju kmetijstva ter za dijake in štu-
dente) lahko namreč do teh pomoči pridejo 
preko javnih razpisov.

Pregovor pravi, da danes kmetje več zaslu-
žijo v pisarni kot na traktorju. Zato je za tiste, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, tako 
rekoč nujno, da omenjenega in podobne pra-
vilnike, ki so zelo obsežni in strokovno napi-
sani, podrobno preberejo in proučijo. Samo 
tako ne bodo spregledali možnosti, ki jih 
imajo za pridobitev sredstev za spodbujanje 
in ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja. 
Stara modrost je, da nepoznavanje zakonov, 
predpisov in pravilnikov človeku škoduje.

T. K.

Sanacija plazu in ceste v Gočovi

V občini Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah se je v letošnjem avgustu pričela 
sanacija plazu ob občinski cesti LC 

203 431 (Gočova–Zavrh) pod Krajnčevimi v 
Gočovi. Gre za kritičen odsek ceste, na kate-
rem se je brežina pod težo dreves in zalednih 
voda s sosednje njive vse bolj plazila proti 
cesti in ogrožala promet. Največji premik se 
je zgodil v lanskem septembrskem obilnem 
deževju, ko je bil del ceste zaprt za promet. 

Oceno škode, ki je nastala posledično zaradi 
plazu na cestni infrastrukturi, smo takoj pri-
javili kot naravno nesrečo na pristojno upra-
vo RS za zaščito in reševanje. Glede na naše 
argumentacije in prizadevanja po potrebni 
nujni sanaciji odseka ter glede na oceno ško-
de komisije smo bili s strani Ministrstva za 
okolje, Sektorja za zmanjševanj posledic po 
naravnih nesrečah, v začetku letošnjega leta 
pozvani, da pripravimo ustrezno projektno 

dokumentacijo za sanacijo plazu ter vložimo 
vlogo za pomoč državnih sredstev pri ob-
novi. Na podlagi vloge smo prejeli odobre-
na sredstva za dela celotne sanacije, vendar 
brez DDV oz. dobrih 40.000,00 EUR. DDV, 
izdelavo, projektne dokumentacije, plačilo 
nadzora ter vse ostale 
stroške v skupni višini 
več kot 25.000,00 EUR, 
je bilo potrebno za-
gotoviti iz občinskega 
proračuna. Na podlagi 
javnega razpisa je bilo 
kot najcenejši ponu-
dnik izbrano podjetje 
SGP POMGRAD, d. d. 
Sanacija samega plazu 
oz. izdelava kamnite 
zložbe je potekala do-
ber mesec, ostala dela 
naj bi se zaključila v 
sredini septembra. Gle-
de na to, da je v času 
pisanja prispevka ka-
mnita zložba že končana, lahko rečemo, da je 
izvajalec dela opravil solidno oz. tako, kot si 
je le-to zamislil priznani projektant ter izvrše-
valec nadzora nad deli dipl. inž. grad. Metod 
Krajnc iz podjetja ISB, d. o. o., iz Maribora, 
ki je izdelalo celotno projektno dokumenta-
cijo. Poleg sanacije plazu se je na območju 
uredilo odvodnjavanje meteornih voda ter 
rekonstruiralo cesto v dolžini 250 m, zato bo 
odslej predmetni odsek veljal za enega izmed 
varnejših v občini.

Glavnina plazu poteka oz. se je sanirala s 

poseganjem v privatna zemljišča, ki so v lasti 
Marije in Albina Krajnca iz Gočove, ki sta ob 
predmetnih posegih soglašala z razumeva-
njem, za kar se jima ob tej priliki tudi zahva-
ljujemo. 

V okviru lanskih septembrskih poplav smo 

prijavili tudi sanacijo ceste LC 203 311 odsek 
Horvat–Jakopec v Zg. Verjanah, vendar letos, 
žal, glede na razpoložljiva državna sredstva 
nismo dobili odobrenega sofinanciranja. Prav 
tako še čaka na odobritev državnih sredstev 
vloga za sanacija vodotoka OJ 5. Gre za izliv 
potoka Velka, ki se izliva v Trojiško jezero in 
pri tem ob vsakem malo močnejšem deževju 
poplavlja sosednja kmetijska zemljišča v Zg. 
Porčiču. 

Jože Žel

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da je objavljen:

 Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri 
Okrožnem sodišču v Mariboru. 

Besedilo celotnega javnega poziva, vključno z zahtevanimi izjavami je objavljeno na 
oglasni deski Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in spletni strani: www.sv-trojica.
si; ali ga lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, vse delovni dni v tednu, v času uradnih ur.

Skrajni rok za sprejem prijav je do vključno ponedeljka 12. oktobra 2015.
 Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.l.r.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Načrti se uresničujejo!
Rekonstrukcija ceste v Jurovskem Dolu proti pokopališču končana

V soboto, 29. avgusta 
2015, je bila cesta (JP 
703321) v Jurovskem 
Dolu od regionalne ceste 
proti novemu pokopali-
šču zaprta zaradi asfalti-
ranja cestišča. S prepla-
ščenim in razširjenim 
cestiščem je center obči-
ne pridobil tudi urejena 
parkirišča, ki so ob cesti. 
Delavci podjetja Komu-

nala Slovenske gorice, 
d. o. o, so projekt še z 
zadnjimi deli (uredi-
tev talne signalizacije, 
postavitev prometnih 
znakov, ograje) zaklju-
čili do sredine septem-
bra, kot je bilo tudi do-
ločeno v pogodbi. 

Ob pričetku šolskega leta veliko pozornosti povečanju prometne varnosti
Pričetek šolskega leta je obdobje, ko lokal-

ne skupnosti v sodelovanju z občani–prosto-
voljci in šolami veliko pozornosti namenijo 
opozarjanju voznikov na 
pričetek vrveža v okolici 
šol in drugih javnih usta-
nov v občinah. Tako smo 
v teh dneh v okolicah šol 
poleg opozorilnih tabel 
srečevali prostovoljce, ki so 
opozarjali voznike na pri-
četek šolskega leta in naj-
mlajšim šolarjem nemalo-
krat pomagali pri varnem 
prehodu cestišč. Izboljša-
nju prometne varnosti so 
veliko pozornosti posvetili 
tudi v občini Sv. Jurij v Slov. 
gor. To delo je vestno pre-
vzel Svet za preventivo in 
vzgojo v prometu, ki mu 
predseduje Mirko Breznik. 
Župan Peter Škrlec je ob 
tem izrazil zadovoljstvo, da se je Svet za pre-
ventivo in vzgojo v prometu tega dela lotil 
zavzeto in odgovorno. Ob tem je poudaril, 
da sicer Svet varnostni problematiki v občini 
posveča veliko časa čez vse leto. Tako v re-

dnih dogovorih s policijo težijo k izboljšanju 
prometne varnosti v občini. 

Svoje k temu dodaja občina z investicija-

mi v cestno infrastrukturo. Tako v teh dneh 
urejajo nov prehod za pešce v novem naselju 
v Jurovskem Dolu, kjer hkrati podaljšujejo 
pločnik. 

V načrtu nov pločnik od osnovne šole proti Kulturnemu domu
Prav tako je bil v teh dneh opravljen raz-

govor s predstavnikom Direkcije za ceste RS. 
Govor je bil o izboljšanju prometne varnosti 

v samem naselju Jurovski Dol. Tako je v načr-
tu izgradnja novega pločnika od osnovne šole 
proti trgu oz. Kulturnem domu. 

Pričela se je sanacija treh cestnih odsekov
K izboljšanju varnosti na cestah veliko 

pripomorejo tudi urejena cestišča. Tega se 
zavedajo tudi na Občini Sv. Jurij v Slov. gor. 
Tako smo že v prejšnji številki poročali, da se 
je občina dogovorila z dvema izvajalcema o 
temeljiti sanaciji treh cestnih odsekov v ob-
čini. V tem času je s podjetjema Asfalti Ptuj 
in Pomgrad, d. o. o., že prišlo tudi do podpisa 
pogodb. Sanacija na teh treh cestnih odsekih 

se je že pričela sredi tega meseca. Do konca 
oktobra naj bi tako bili sanirani cestni odseki 
od Lovskega doma proti Sp. Gasteraju (»Plan-
taža«), v Sr. Gasteraju (»pri Šalamunu«) in v 
Jurovskem Dolu, t. i. »Farofški breg.«

S temi sanacijami želi občina povečati pro-
metno varnost tudi izven centra občine in 
seveda zagotoviti občanom čim boljšo prevo-
znost do svojih domov. 

Dogovor s Telekomom o položitvi optičnega kabla
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. je že pred časom 

položila cevi za položitev optičnega kabla od 
Lenarta do centra Jurovskega Dola, po no-
vem naselju v Jurovskem Dolu in nato proti 
Sp. Partinju. Na občini ocenjujejo, da bi tako 
lahko temu delu občine zagotovili optiko oz. 

širokopasovni internet že v prihodnjem letu. 
Dolgoročno pa je v načrtih občinske uprave 
položitev optike v sodelovanju s Telekomom 
po celotnem območju občine. 

Dejan Kramberger

Župan Škrlec ob pregledu 
najnovejše pridobitve v 
občini

Nova parkirna mesta ob 
razširjenem cestišču

V novem naselju bo nov prehod za pešce in podaljšan pločnik.

Izberite paket po vaši želji: 
 Mesečna  

naročnina
 Hitrost prenosa  

podatkov

Domači internet 1 24,99 € 4/2 Mbit/s

Domači internet 2 29,99 € 10/3 Mbit/s

Domači internet 3 39,99 € 20/5 Mbit/s

Ponudba je na voljo novim naročnikom, ki se z napravo Huawei B593 4G vežejo za obdobje 12 ali 24 
mesecev. Priključnina na pakete Domači internet znaša 12,20 EUR in se zaračuna v enkratnem znesku. Pogoj 
za pridobitev paketa je razpoložljivost omrežnih kapacitet. Vsi paketi vključujejo dostop do tehnologije 
LTE. Hitrosti, navedene pri posameznem paketu predstavljajo najvišje možne hitrosti, dejanska hitrost je 
odvisna od razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Ob sklenitvi naročniškega razmerja 
se uporabnik zavezuje, da bo Domači internet uporabljal na naslovu, ki ga je kot naslov uporabe navedel ob 
sklenitvi pogodbe. V nasprotnem primeru si Si.mobil pridržuje pravico izklopa storitve. Več informacij, tudi 
o Pogojih uporabe paketov Domači internet, dobite na Si.mobilovih prodajnih mestih, na www.simobil.si ali 
telefonski številki 040 40 40 40 (brezplačna številka za Si.mobilove uporabnike). Vse cene vključujejo DDV. 

Izkoristite 3-dnevni brezplačni preizkus! 

Če z delovanjem storitve in naprave ne 

boste zadovoljni, jo lahko v roku treh 

delovnih dni vrnete na prodajno mesto. 

Naprava  
za samo  

1 €

Enostavno do  
domačega interneta!
V najhitrejšem brezžičnem omrežju LTE.

Novo omrežje. Nove hitrosti. Nova doživetja.Novo omrežje. Nove hitrosti. Nova doživetja.

Si.mobil Lenart
Kraigherjeva 1, 2230 Lenart 
m: 040 411 166 
e: agent@simobil-lenart.si

LETAK_PPM_AVG15_A5_LENART.indd   1 14/08/15   15:42

Zdravilni park Sveta Trojica – najboljša 
slovenska tematska pot 2015

Zdravilni park Sveta Trojica je na sple-
tnem glasovanju na spletni strani Tu-
ristične zveze Slovenije za najboljšo 

tematsko pot v Sloveniji v letu 2015 pod slo-

ganom »Moja dežela – lepa in gostoljubna« 
dobil najvišjo povprečno oceno in osvojil 

prvo mesto. Zdravilni park Sveta Trojica 
so udeleženci spletnega glasovanja ocenili s 
povprečno oceno 3,24, kar je daleč najvišja 
povprečna ocena in edina čez 3. »Oriono-
vo pot« so udeleženci glasovanja ocenili s 
povprečno oceno 2,75, pot »Po poteh Sla-
kove in Pavčkove mladosti« pa s povprečno 
oceno 2,47. Četrta najbolje ocenjena pot 
je pot »Rajže po poteh triglavskih pravljic 
(gledališče v naravi)«, ki so jo udeleženci 
glasovanja ocenili s povprečno oceno 1,94.

Za naslov najboljše tematske poti leta 
2015 se je potegovalo kar 15 tematskih poti 
iz vse Slovenije, ki so jih na tekmovanje za ta 
zveneči naziv predlagale območne turistič-
ne zveze. Zmaga na takšnem ocenjevanju 
predstavlja veliko priznanje za turistične 
delavce v občini Sveta Trojica in za občino 
v celoti. Za vse, ki najboljše tematske poti v 
Sloveniji leta 2015 doslej še niso obiskali, pa 
predstavlja ta informacija poziv, da to čim 
prej storijo. Torej, pot pod noge in obišči-
mo Zdravilni park Sveta Trojica, kar velja še 
zlasti za vse iz osrednjih Slovenskih goric, 
ki imamo ta biser narave in zdravilnih učin-
kov pred nosom.

T. K.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-
dane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali 
jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prisp-
evek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave 
lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu 
(Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 
pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora 
in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 30. oktobra 2015! 
 Uredništvo
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Srečanje v Aninem tednu pri Sv. Ani

Minulo je že nekaj časa od četrtka, 
23. julija 2015, ko sta Občina Sv. 
Ana in Turistično društvo Sv. Ana 

organizirala prvo srečanje domačinov in do-
mačink, ki smo zapustili svoj rojstni kraj in si 
družine ustvarili drugje. Organizatorja je vo-

dila zamisel, kot je bilo tudi 
napisano v vabilu: »Kjer so 
moje korenine, tam je moj 
dom.«

Res je, korenin se ne 
da izruvati, saj preživeto 
otroštvo ostaja v spominu 
vsakega človeka, le od po-
sameznika pa je odvisno, 
kaj mu to pomeni.

Vsem udeležencem tega 
prvega srečanja to zelo ve-
liko pomeni. Prijetno smo 
bili presenečeni nad prija-
znim sprejemom župana 
občine Sv. Ana Silva Slačka 
in predsednika Turističnega društva Sv. Ana 
Feliksa Beriča.

Po pozdravnem nagovoru v avli občine 
Sv. Ana smo odšli v lepo obnovljeni Kultur-
ni dom, kjer smo si z zanimanjem ogledali 
film, ki več kot lepo prikazuje razvoj krajev v 
občini Sv. Ana. Posebej tisti, ki smo v ranem 
otroštvu zapustili svoj domači kraj, smo toli-
ko bolj presenečeni nad razvojem in tega smo 
seveda zelo veseli.

Ob sprehodu po centru smo uživali ob ču-
dovitem razgledu po lepo urejenih vinogra-
dih in s pogledom na Donačko, Boč, Pohorje, 
Kozjak ter daleč do Avstrije in Madžarske. Na 
čudovito urejeni tržnici z lepim panoram-
skim pogledom se je čas kar ustavil.

Ogled spominske sobe dr. Romana Lesnike 
veliko pove, kako je bilo organizirano zdra-
vstvo pri Sv. Ani. Žalosten pa je pogled na 
novo, lepo urejeno, a, žal, zaprto ambulanto.

A mi smo svoj ogled nadaljevali do vinote-
ke, kjer nam je Feliks Berič predstavil uspehe 
anovskih vinogradnikov z odlično vinsko ka-
pljico. Ogled vinoteke je za vsakega obisko-
valca posebno doživetje. Svoj kratek sprehod 
po centru Sv. Ane smo zaključili v gostišču 

Eder ob okusnem pri-
grizku in prijetnem 
klepetu. Obudili smo 
spomine na čas, ko 
smo bosonogi prihajali 
v hišo učenosti, vsak s 
svojega konca sedanje 
občine.

Skupaj smo se dogo-
vorili, da se prihodnje 
leto zopet srečamo. Z 
organizatorjema smo 
se strinjali, da morda 
nekateri Anovčani niso 
dobili vabila ali pa je to 
prispelo prepozno, da 

bi se srečanja lahko udeležili. A o tem že raz-
mišljamo za prihodnje leto.

Poslovili smo se z željo, kot pravi v svoji pe-
smi Marija Ferk:

Še ptica vsaka rada
tja zopet vrača se,
kjer nekoč imela
je svoje gnezdece.

Tudi mi smo si družine
ustvarili drugod,

a rojstni kraj ostaja
nam vedno drag in ljub.

V imenu vseh udeležencev iskrena hvala 
županu Silvu Slačku in Feliksu Beriču za izje-
mno organizacijo in prijaznost, ki sta nam ju 
izkazala s svojo prisotnostjo.

Elizabeta Ajtnik, foto: arhiv občine

pokazali, da so iz ta pravega 'testa' za gasilce,«
Mladi so se na petem taboru gasilske mla-

dine Gasilske zveze Lenart, ki je trajal od 21. 
do 23. avgusta v Cerkvenjaku, usposabljali za 
gasilce, poleg tega pa jim je ostalo še nekaj 
časa za igre, orientacijske pohode in prijetno 

druženje. Z mladimi 
nadebudneži je dela-
lo 20 mentorjev iz vrst 
mladih gasilcev, ki so že 
dopolnili 18 let.

Udeležence tabora je 
v spremstvu Selinška 
obiskal tudi župan ob-
čine Cerkvenjak Mar-
jan Žmavc, ki je ob tej 
priložnosti opozoril na 
plemenito poslanstvo 
gasilcev in mladim če-
stital, da so se jim odlo-
čili pridružiti.

Bivanje in usposa-
bljanje mladih na ta-

boru je v celoti financirala Gasilska zveza 
Lenart, ki je taboru zagotovila tudi vso teh-
nično podporo.

T. K.

Predstavitev Trojiške kronike

V okviru praznovanja 9. praznika ob-
čine Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
je potekala v četrtek, 28. maja, pred-

stavitev Trojiške kronike, ki je pravzaprav 
dopolnjena izdaja že izdane Trojiške kroni-
ke leta 2001. Na prireditvi, ki je potekala v 
dvorani Kulturnega doma in jo je vodil Janez 
Voglar, se je zbralo lepo število obiskovalcev, 
med njimi glavni urednik Trojiške kroni-
ke dr. Marjan Toš, predsednik Društva LAS 

Ovtar Slovenskih goric Andrej Kocbek, rav-
natelj OŠ Sv. Trojica Darko Škerget, župnik 
pater Benard Goličnik, direktor podjetja 
Pika Zmago Šalamun in nekateri avtorji ob-
javljenih prispevkov. Prireditev so s svojim 
glasbenim nastopom obogatili mladi glasbe-
niki Peter Markoli in Janja Fekonja ter Rene 
Rajzman. O namenu in želji po izidu kronike 
je najprej spregovoril župan Darko Fras, ki je 
bil tudi glavni pobudnik za izdajo ponatisa in 
dopolnjene Trojiške kronike, ki obsega 224 
strani. Po pozdravu gostov in obiskovalcev 
je v nagovoru spregovoril o prizadevanjih za 
ponovno izdajo, posebno zato, ker prva izdaja 
Kronike ni prišla do vsakega gospodinjstva, 
saj so jo zaradi zapletov v tiskarni uničili. V 
njej je zajeto nekaj dogajanj iz zadnjih 15 let, 
ki so pretekla od izida prve izdaje Kronike. 
Nagovor je začel z besedami: »Za mene je to 
eden najlepših trenutkov v času, kar imamo 
svojo občino in odkar sem župan. Trojiška 
kronika je pravo darilo občanom za 9. ob-
činski praznik. Sedanja, dopolnjena Trojiška 
kronika bo prišla do slehernega gospodinj-
stva, saj smo jo izdali v nekaj več kot 1000 iz-
vodih. Bo pa tudi dragocena kot protokolar-
no darilo občine. Vesel sem, da je uredniški 
odbor, posebno glavni urednik zgodovinar 
dr. Marjan Toš, sledil mojim željam, da smo 
ustvarili majhen kamenček naše zgodovine.« 
Ob koncu nagovora se je zahvalil vsem avtor-
jem, tistim ki so finančno podprli izdajo, to 
pa je Društvo LAS Ovtar Slovenskih goric, 
uredniku dr. Marjanu Tošu, podjetju Pika 
Zmaga Šalamuna in drugim, ki sodelovali pri 
izdaji Kronike.

O izdaji je spregovoril tudi glavni urednik 
Kronike dr. Marjan Toš: »Danes torej pred-
stavljamo ponatis Trojiške kronike iz leta 
2001, ki pa ni zgolj kopija tega dela, temveč 
dopolnjena oziroma izpopolnjena z besedili 
o dogajanju po letu 2001 vse do danes. Na ta 
način smo sodelavci uredništva želeli z bese-
do in sliko ujeti ter ponazoriti celotno, izje-

mno razgibano dogajanje na območju občine 
Sv. Trojica in ga na ta način obvarovati poza-
be.Vse stvari imajo svojo zgodbo, svoj izvor, 
svoj začetek – tako je tudi Sv. Trojico, pa naj 
je šlo samo za manjši zaselek ob cerkvi, naj 
je nosila nemško ime Heilige Dreifaltigkeit 
ali se imenovala Gradišče, naj je spadala v 
Habsburško monarhijo ali kraljevino Jugo-
slavijo … danes je sedež samostojne občine 
in eden številnih lepih krajev Republike Slo-

venije. Upam, da bo tak 
ostal tudi za zanamce. 
Da bi se Trojičanke in 
Trojičani tega dejstva 
čim večkrat spomnili, 
smo pripravili ponatis 
Trojiške kronike in v 
njem predstavili boga-
to kulturno ustvarjanje 
in delovanje, prikazali 
bogato društveno delo-
vanje, praznike, običa-
je, tradicijo podeželja, 
gospodarski in druž-
beno politični utrip.« 
Dotaknil se je tudi po-
mena Trojiške kronike 
za ohranjanje spomina 

v tiskani besedi in sliki, ki se bolj ohrani kot 
človeški spomin. Dejal je še: »S spoznava-
njem preteklosti domačega kraja hkrati spo-
znavamo svojo zgodovino, svoj izvor, svoje 
poreklo, svojo identiteto. In spoznavanje po 
določenem času postane poznavanje, in šele 
ko poznamo, lažje razumemo, lažje dojema-
mo, lažje sprejemamo. Smo samozavestnejši 
in tolerantnejši, se razvijamo naprej.« Dejal 
je tudi, da kraj niso samo hiše, ceste in ulica, 
pač pa tudi ljudje, ki v kraju živijo, tam delajo 
za dobrobit kraja, v katerem živijo.

Ker je prvo izdajo Trojiške kronike leta 
2001 izdalo Kulturno društvo Ernest Golob 
– Peter Sv. Trojica, je o prvi izdaji spregovoril 
Drago Lipič. Kot je dejal, je bila to prva knjiga 
o kraju Sv. Trojica, ki pa, kot je bilo že pove-
dano, ni prišla do slehernega gospodinjstva. 
Ob tej priliki se je županu zahvali za ponov-
no izdajo, saj bo s tem odpravljena krivica do 
občanov, ki niso prišli do prve izdaje kronike. 
Menil je, da je to dragoceno dejanje, saj zapi-
sna beseda ostane na papirju.

Po zaključku predstavitve je župan Darko 
Fras uredniku dr. Marjanu Tošu, Zmagu Ša-
lamunu, Darku Škergetu, župniku patru Ber-
nardu Goličniku, Dragu Lipiču in avtorjem 
prispevkov podelil izvode Kronike.

Ludvik Kramberger

5. tabor gasilske mladine Gasilske zveze Lenart

97 mladih so usposabljali za gasilce

Predsednik Gasil-
ske zveze Lenart 
Jože Selinšek je 

dejal: »S petim tabo-
rom gasilske mladine 
Gasilske zveze Lenart 
v Cerkvenjaku, na ka-
terem se je letos uspo-
sabljalo 97 bodočih 
gasilcev, sem več kot 
zadovoljen. Mladi so 
pokazali veliko zani-
manje za delo gasilcev 
in si pridobili veliko 
veščin, predvsem pa so 

Medtem ko so mladi gasilci na obisku pri letalcih na vzletno pristajalni 
stezi v Brengovi …, 

… je njihov tabor v Cerkvenjaku sameval, samo nekaj mladih deklet je 
pospravljalo in pripravljalo hrano za lačna usta.

Bowling za upokojence
V septembru pričnemo z novo sezono bowlinga. Dobimo se vsak ponedeljek od 20. do 

22. ure v Bowling centru KZ Lenart.
Vabljeni upokojenci Lenarta, Voličine, Sv. Ane, Benedikta in Sv. Trojice.
Kontaktna oseba: Franc Belšak 041/674-234
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dila obilno in že tretjič 
smo trgatev opravili v 
prijetni družbi otrok, 
staršev, vzgojiteljic, kra-
janov ter članov Društva 
vinogradnikov Lenart. 
Nekoč je trgatev veljala 
za pravi praznik, ki se ga 
je veselilo mlado in sta-
ro. Ker si tudi v vrtcu, v 
sodelovanju z vinogra-
dniki, prizadevajo ohra-
njati stare običaje, so 
trgatev prikazali na star 
način. Bili so vse: trgači, 
brentarji in prešarji. Ob 
zvokih harmonike je bilo 
trganje prijetnejše, ku-
harji so pripravili bogato pojedino, sok pa je 
bil letos sladek kakor med in je navdušil naše 
male brače.

Ob trgatvi, prešanju in pokušanju grozdne-
ga soka smo preživeli prijeten popoldan.

Nataša Mlinarič, Marko Šebart,  
foto: Tadeja Radovanovič 

Vrtčevska trgatev v Lenartu

Čudovito poletje in še lepši pričetek je-
seni napovedujeta sladko grozdje in 
dobro vince. Trgatve so se začele. In 

ker smo vinogradniki veseli in srečni ljudje, 
nas je tudi v četrtek, 10. septembra, spremlja-
lo lepo vreme. Najprej smo se zbrali v krož-
išču pri Ovtarju in opravili že tretjo trgatev.
Trta pri Ovtarju je obilno rodila, saj že priha-
ja v rodnost, pozna pa se tudi pridna roka na-

šega viničarja in skrbnika trt Franca Kovači-
ča. Le-ta je delo vzel zelo resno in skrbi za trte 
od rezi, preko zelenih del do same trgatve. 

Po opravljeni trgatvi v krožišču smo se od-
pravili v Osnovno šolo Lenart, enota vrtec, 
kjer Franc Kovačič z otroki in osebjem vrtca 
skrbi za nasad trt ob parku čutnih poti. Tam 
se najmlajši srečujejo z naravnimi gradivi, ki 
nas obkrožajo. Letos je tudi tukaj trta obro-

Od kapele do kapele v Cerkvenjaku

V župniji sv. Antona v Cerkvenja-
ku bodo prihodnje leto praznovali 
500-letnico župnijske cerkve. V okvi-

ru priprav na praznovanje bodo potekale šte-
vilne prireditve. Eno od teh sta v nedeljo, 30. 
avgusta, pripravila župnija in TD Cerkvenjak. 
Organizirala sta pohod od kapele do kapele, 

ki se je pričel ob 14. uri z zbiranjem ob cerkvi. 
Prva postaja je bila ob Kozarjevi kapeli na 
Cenkovi. Ob njej so na pobudo župnika Jan-
ka Babiča, ki se je tudi udeležil pohoda, zmo-
lili kratko molitev, ob tem pa je Silva Kozar 

predstavila zgodovino postavitve kapele, za 
katero lepo skrbi družina Veingerl. Kot je bilo 
povedano, je bila kapela postavljena 1920. 
leta v spomin na novomašnika, ki je izhajal 
iz te hiše. Pohodniki so bili v Vinogradništvu 
Veberič–Kozar deležni prve okrepčitve z do-
brotami in njihovim odličnim vinom. Pot so 

pohodniki nadaljevali 
v smeri Brengove, ob 
tem pa so se ustavljali 
pri Kužnem znamenju 
na Cenkovi, pri Kuri-
jevem križu v Cogetin-
cih, Kranerjevem križu 
in Pučkovi kapeli, oba 
v Brengovi, ter končali 
pohod pri Rajhovem 
križu v Brengovi. Kljub 
vročini se je pohoda 
udeležilo 32 pohodni-
kov, med njimi pa je 
bil najstarejši 81–letni 
Ivan Lorenčič iz Cer-
kvenjaka. Kot so nam 
povedali pohodniki, je 
bilo vzdušje na poho-
du, čeprav je pripekalo 

žgoče sonce, nadvse prijetno. Pravzaprav je 
bilo to nekako druženje, obenem pa spozna-
vanje verskih znamenj, ki krasijo ta del obči-
ne Cerkvenjak.

Ludvik Kramberger

Piknik v neokrnjeni naravi

Gostišče Špindler iz Jurovskega Dola 
je že drugič pripravilo piknik za lju-
bitelje narave. Tudi tokrat ob idilič-

nem potoku, ki ločuje dve naselji v občini 

Sv. Jurij v Slovenskih goricah. To sta Malna 
in Gasteraj. Tam se med drugim nahaja tudi 
večji ribnik, v katerem gojijo ribe, zato so pri-
sotne goste, nekateri so prišli tudi od drugod, 

poleg ostalih dobrot 
na žaru postregli tudi 
s pečeno ribo. Ob tem 
pa seveda ni manjkala 
pristna slovenskogori-
ška kapljica, pri čemer 
se tudi vedno oglasi 
lepa domača pesem. In 
prav je tako, saj si tako 
okrepimo dušo in srce.

Foto in besedilo: 
Rudi Tetičkovič

Nedeljski pohod od kapele do kapele v Cerkvenjaku

10. romanje stanovalcev SVZ Hrastovec na 
Ptujsko Goro

Stanovalci SVZ Hrastovec so se tudi letos 
ob prazniku Marijinega vnebovzetja v 
torek, 18. avgusta, podali na tradicio-

nalno romanje na Ptujsko Goro, kjer jih je 
v imenu župnije Ptujska Gora lepo sprejel p. 
Roman Tkauc. Pod Marijinim plaščem so se 
zbrali stanovalci zunanjih bivalnih enot in 
enot zavoda skupaj s prostovoljci, svojci in 
duhovniki iz krajev, kjer so umeščene bivalne 
enote zavoda. Sv. mašo je vodil župnik s Sv. 
Ane Tonček Fras ob somaševanju duhovni-
kov Janeza Ferenceka, Vilija Hribernika, p. 

Franca Meška in Franca Hozjana. Obred je 
bil zelo sproščen, saj so v njem sodelovali sta-
novalci z branjem berila, s svojimi prošnjami 
in zahvalami. V svoji preprosti pridigi je šel 
župnik Tonček Fras med romarje, ki so mu 
odgovarjali na vprašanja. Za popestritev sv. 
maše je poskrbel župnik Janez Frencek, ki je 
vodil ljudsko petje in tudi sam pel. Petje je z 
igranjem na orgle spremljala organistka, sicer 
znana glasbenica, Marjetka Urbanič Rudolf 
iz Apač, ki je zapela tudi slovito pesem Ave 
Marija. Z letošnjim romanjem, ki ga vsako 

V Apačah svečanost Evropskega reda vitezov

V času, ko so se pričele trgatve, je 
Evropski red vitezov vina, Konzulat 
za Slovenijo - Viteško omizje Pomur-

ja, pripravil tradicionalno viteško svečanost 
Omizja Pomurje. Svečanost vsako leto pri-

pravljajo v drugem kraju. Letos so se vitezi 
zbrali v Apačah, kjer deluje znana vinogra-
dniška družina Steyer. Svečanosti se je ude-
ležilo okrog 50 vitezov in vitezinj ter njihovih 
partnerjev in drugih gostov. Udeleženci sre-
čanja so se zbrali pred Kulturnim domom v 

Apačah in se nato v povorki, ki sta jo vodila 
notar omizja Andrej Šajnovič in zakladnik 
omizja Mitja Kos, podali v farno cerkev v 
Apačah. Udeležence svečanosti je z igranjem 
pozdravila Pihalna godba Apače, ki je tudi v 

cerkvi sodelovala pri kul-
turnem sporedu, pri kate-
rem so sodelovali še učenci 
in učitelji Glasbene šole 
Maestro iz Gornje Radgo-
ne. V cerkvi sta udeležen-
ce nagovorila upokojeni 
evangeličanski škof mag. 
Geza Erniša in domači 
župnik Janez Ferencek, ki 
sta v ekumenskem duhu 
blagoslovila viteze in vino. 
Udeležence sta pozdravila 
in nagovorila tudi vodja vi-
teškega omizja za Pomurje 
Ignac Rajh ter apaški žu-
pan Franc Pižmoht. Gosti-
telj vitezov Danilo Steyer je 
pripravil kratko predavanje 
o tramincu, ki ga prideluje-
mo v Sloveniji. Po konča-
nem predavanju je Danilo 

Steyer vse udeležence povabil na ogled novih 
prostorov Vinogradništva Steyer na Plitvici, 
nadaljevalo se je druženje ob pogostitvi, ki jo 
je pripravila družina Steyer. 

Ludvik Kramberger

Klopotec v Lenartu in 3. ekskurzija

Društvo vinogradnikov Lenart je tudi 
letos tradicionalno dvignilo klopotec 
v krožišču pri Poleni. Sobota, 8. av-

gusta, je minila v prijetni družbi krajanov in 
vinogradnikov, ob domači kapljici in slove-
njegoriški gibanici. 

Tudi letos smo poleg 
dviga klopotca pred-
videli druženje in spo-
znavanje pridelave na-
ših članov. Letos smo 
obiskali Vinogradni-
štvo Štefanec in Vino-
gradništvo – Vinotoč 
Pučko. Tako smo po 
dvigu klopotca pot na-
daljevali v Cerkvenjak, 
kjer sta nas sprejela 4. 
cerkvenjaška vinska 

kraljica Martina Breznik in predsednik cer-
kvenjaškega društva vinogradnikov in ljubi-
teljev vina Franc Zorko. Po pozdravu, pred-
stavitvi vin in ogledu potomke stare trte sta 
nam predstavila tudi kip ovtarja, delo doma-
čina Ivana Lorenčiča- Lorena. Najprej smo 

obiskali vinogradništvo Štefanec v Andren-
cih, kjer smo po uvodni predstavitvi in ogle-
du obnovljene kleti poskusili vrhunska vina. 
Tilen Štefanec nas je presenetil z slikovitimi 
opisi sort. Prepričali smo se lahko, da dostoj-

no nadaljuje vinogradniško 
pot, ki jo je začrtal že nje-
gov nono Mirko Lukavečki. 
Pot nas je kasneje vodila do 
vinotoča Pučko, ki je svoja 
vrata odprl v lanskem letu. 
Ivan Janez Pučko je vinski 
vitez, somelier, vinogra-
dnik, gostinec in še bi lah-
ko naštevali. Poln presene-
čenj in ciljev.

Seveda brez glasbe ne 
gre. Glasbena spremljava 

je bila v domeni Franca Sekola in Mirka Or-
nika. Dan je minil, kot bi trenil, in ob dobri 
hrani in pijači smo že pričeli razmišljati o tr-
gatvah.

Marko Šebart, foto: Mateja Šebart

Udeleženci viteške svečanosti Evropskega reda vitezov v Apačah pri 
Vinogradništvu Steyer
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DOGODKI IN DOGAJANJA

leto organizira Branka Zemljič, so obeležili 
10. tradicionalno romanje, ki so ga še posebej 
slovesno zaključili s položitvijo prta, ki ga je 
za to priložnost izvezla stanovalka SVZ Hra-
stovec Suzana Pongračič, na oltar.

Romarje in duhovnike je nagovorila Bran-
ka Zemljič, ki je med drugim povedala: » 
Stati tu pred vami, dragi romarji, tu v Njeni 

bližini, tu v Marijinem varstvu, je dragoceno 
poslanstvo, poslanstvo, ki me na tako pose-
ben način polni in bogati. Vi, stanovalci, spo-
štovane gospe vodstva Socialno varstvenega 
zavoda Hrastovec, dragi duhovniki, svojci, 
naši zvesti prostovoljci ste skupaj z nami de-
lavci-spremljevalci spletli pravo romarsko 
zgodbo, ki je danes stara deset let. Zgodbo, 
ki je polna različnih radosti, pristnih, iskre-
nih pogledov, trdnih stiskov rok, pravih člo-
veških darov, nepozabnih srečanj. Tukaj smo 
resnično drug drugemu dar. Drug drugemu 
podarjamo zaupanje. Zaupanje, ki nam daje 
moči in poguma. Prav to potrebujemo v 
vsakdanjih preizkušnjah življenja. Danes smo 
vse te preizkušnje, vsak svojo zgodbo, vsak 
svojo prošnjo, prinesli sem, sem k Mariji. Sta-
novalki, katere dom stoji tu spodaj, na Ptuj-
skem polju, že nekaj let ni bilo dano, da bi šla 
z nami, da bi svojo življenjsko zgodbo, svojo 
prošnjo prinesla sem, k ptujskogorski Mariji. 

Za njo je naporno leto preizkušenj. In danes 
je tu, z nami, ko prinaša na oltar prt, ki so ga 
izvezli njeni vešči prsti in pridne roke. Naj ta 
njen dar predstavlja našo skupno desetletno 
zgodbo, zgodbo in zahvalo vsem vam in od 
vseh nas. Naj vse te niti, ki jih je spletla Suza-
na, predstavljajo slehernega izmed nas. Naj se 
na tem prtu najde vsak izmed nas, vsi mi smo 

del te desetletne zgodbe. Suzana, hvala ti, da 
si nas tako povezala, hvala ti, da si vztrajala, 
da si bila tako močna, da si danes z nami. In 
hvala ti za ta zlati dar, ki bo odslej ves čas v 
tej romarski cerkvi pod Marijinim plaščem 
predstavljal tvojo in našo zgodbo. In, verje-
mite, da zagotovo ne bi bilo te zgodbe v taki 
veličini, če ne bi bilo naše Inge, ki je zasnova-
la prave in trdne temelje našega prvega roma-
nja. Veseli in ponosni smo, da si tudi danes z 
nami. Inge, hvala ti.« 

Nekaj lepih besed sta pred oltarjem na-
menili romarjem in duhovnikom tudi vodja 
zdravstvene nege v Zavodu Inge Mesarec in 
prostovoljka Anica Kotnik. Za dobro voljo 
romarjev na avtobusu, ki ga je za prevozni-
ka Vračka vozil Marinko Turk, pa je skrbel 
animator v zavodu Igor Oprešnik, ki je vodil 
ljudsko petje na avtobusu, kjer so romarji peli 
Marijine in ljudske pesmi.

Ludvik Kramberger

INTERVJU

Pogovor s predsednikom Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Sloven-
skih goric« Andrejem Kocbekom

LAS Ovtar pred novim izzivom
»V našem društvu je v zadnjem času prišlo 

in še bo prišlo do večjih sprememb, saj sta se 
nam pridružili občini Duplek in Šentilj, poleg 
tega pa je vlada izdala novo 'Uredbo o izva-
janju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

(CLLD) v programskem obdobju 2014-
2020',« pravi novi predsednik »Društva za ra-
zvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« 
Andrej Kocbek. »Kratica CLLD (Comunity 
Led Local Development) pomeni v prevodu 
'izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi sku-
pnost'. V prejšnjem programskem obdobju 
smo imeli opravka s programom LEADER, 
ki je bil usmerjen v razvoj podeželja. Ta pro-
gram so v praksi uresničevale 'lokalne akcij-
ske skupine' (LAS), ki jih je bilo v Sloveniji 
33. V novem programskem obdobju pa je 
postal program LEADER sestavina CLLD, ki 
vključuje tudi operativni program za izvaja-
nje evropske kohezijske politike (regionalni 
razvoj) in operativni program Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo. Skratka, 
CLLD nudi lokalnim skupnostim možnosti 
za razvoj podeželja, pomorstva in ribištva 
ter možnosti za regionalni razvoj. Doslej je 
za program LEADER skrbelo ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poslej pa 
bosta za CLLD poleg omenjenega ministrstva 
skrbela še ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter ministrstvo za finance. Po-
leg tega se bo v izvajanje CLLD vključevala 
tudi Agencija Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja.«

Očitno gre pri pripravah in vodenju CLLD 
za zelo strokovno zahteven, obsežen in na-
tančno organiziran sistem za izvajanje pro-
jektov, ki so jih LAS-i vključili v strategijo 
lokalnega razvoja. Zaradi tega si partnerji 
LAS-a (gre za občine in javne zavode, go-
spodarske družbe in državljane ter nevladne 
organizacije) izberejo vodilnega partnerja, 
ki skrbi za pravilnost priprave in izvajanja 
projektov. »V našem primeru je doslej vlogo 
upravljalca LAS Ovtar Slovenskih goric zelo 
uspešno izvajala Razvojna agencija Slovenske 
gorice (RASG).«

Po novem bo imel LAS pet organov
Po novi uredbi bo treba v LAS-u obliko-

vati pet organov: skupščino, upravni odbor, 
predsednika, podpredsednika, nadzorni od-
bor in ocenjevalno komisijo. Ta trenutek ima 
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slo-
venskih goric«, ki še ni organizirano v skladu 
z novo uredbo, novega predsednika Andreja 
Kocbeka, ki je na tem položaju decembra lani 
zamenjal dolgoletno predsednico Vido Šavli.

Na srečo Kocbeku ne manjka strokovnih 
in organizacijskih znanj in izkušenj za tako 
zahtevno funkcijo, saj je zadnjih enajst let 
pred upokojitvijo deloval na sedežu Evropske 
unije, Nata in Zahodnoevropske unije (ZEU) 
v Bruslju. Tam je opravljal zelo odgovorne 
dolžnosti, med drugim je bil tudi obrambni 
ataše Slovenije v državah Beneluxa. Poleg 
tega je bil vodja vojaškega predstavništva 
Misije Republike Slovenije pri Natu. V Zdru-
ženih državah Amerike pa je bil vodja voja-
škega predstavništva Slovenije za povezave 

pri strateškem poveljstvu za preoblikovanje 
Nata (ACT). Sicer pa je Kocbek opravljal 
tudi najbolj zahtevne naloge v ministrstvu za 
obrambo in Slovenski vojski. Vsi se spomni-
mo njegove vloge v "Pekrskih dogodkih" tik 
pred začetkom agresije na Slovenijo, ko je bil 
vodja 710. učnega centra Slovenske vojske. 
Kasneje je bil tudi direktor centra vojaških šol 
in vodja bilateralnega sodelovanja med ZDA 
in Slovenijo na obrambnem področju. Zaradi 
tega mu logika delovanja institucij v takšnem 
mednarodnem okolju, kot je Evropska unija s 
svojimi direktivami in priporočili, ni tuja. Se-
veda pa dobro pozna tudi našo zakonodajo in 
prakso na lokalni ravni, saj je tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Lenart.

Pripraviti bodo morali tudi nabor pro-
jektov do leta 2020

Kot pravi Kocbek, čaka Društvo za razvoj 
podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« obli-
kovanje po novi uredbi. Ta uredba namreč 
vsem LAS-om nalaga, da objavijo javni poziv 
za partnerstvo v obdobju 2014–2020. Poleg 
tega morajo objaviti javni poziv za nabor pre-
dlogov projektov. Organizirati morajo delav-
nice za pripravo strategije lokalnega razvoja 
2014–2020. Delavnice morajo organizirati po 
občinah, za interesne skupine, za društva in 
druge zainteresirane, tudi za občanke in ob-
čane. 

Ko se partnerji prijavijo na javni poziv in 
podpišejo partnersko pogodbo, se mora se-
stati skupščina in izvoliti že omenjene orga-
ne. Na skupščini partnerji izberejo tudi svo-
jega vodilnega partnerja.

Kocbek skupaj z Razvojno agencijo Slo-
venske gorice že zelo aktivno pripravlja vse, 
kar bo treba storiti do konca leta, da bo LAS 
Ovtar organiziran po novi uredbi in da bo 
imel sprejeto in odobreno kakovostno strate-
gijo lokalnega razvoja 2014–2020. »Doseda-
nji partnerji LAS Ovtar kažejo velik interes, 
da ostanejo še naprej partnersko povezani, 
za partnerstvo pa se zanimajo tudi nekateri 
novi. Domala vsi so zelo zadovoljni tudi z 
dosedanjim sodelovanjem LAS in Razvojne 
agencije Slovenske gorice, zato ima Razvojna 
agencija Slovenske gorice realne možnosti, 
da bo izbrana za vodilnega partnerja. Glede 
na zahtevnost izvajanja projektov v okviru 
CLLD in glede na pričakovano povečanje šte-
vila partnerjev pa bo verjetno nujno to agen-
cijo kadrovsko okrepiti,« pravi Kocbek. Po 
njegovih besedah mora biti proces organizi-
ranja LAS Ovtar v skladu z novo uredbo kon-
čan pred koncem leta. »Gre za zelo zahtevno 
nalogo, ki bo morala biti opravljena v krat-
kem času. Najbolj zahtevno delo čaka organi-
zatorje delavnic, na katerih bodo razpravljali 
o naboru projektov do leta 2020. Županom 
in vodilnim pri vseh partnerjih polagam na 
srce, da že snujejo predloge projektov in da 
se tudi medsebojno povezujejo pri pripravi 
skupnih projektov,« pravi Kocbek.

Štiri ključna tematska področja
Po njegovih besedah so v okviru CLLD do 

leta 2020 opredeljena štiri ključna tematska 
področja za projekte. Gre za ustvarjanje no-
vih delovnih mest, za razvoj osnovnih stori-
tev, za varstvo okolja in ohranjanja narave in 
za večjo vključenost žensk, mladih in drugih 
ranljivih skupin. Infrastrukturni projekti 
bodo možni, če bodo podpirali realizacijo 
omenjenih štirih tematskih področij (primer: 
nov objekt bo mogoče zgraditi, če bo prine-
sel nova delovna mesta, če bo rešil ekološki 
problem ali če bo omogočil storitveno dejav-
nost). Velik poudarek bo tudi na socialnem 
podjetništvu, ki prinaša nova delovna mesta 
in omogoča vključevanje socialno ogroženih 
skupin.

Za široko in raznoliko partnerstvo
»Če povzamem, LAS bo moral oblikovati 

široko in raznoliko partnerstvo, kar bo omo-
gočilo vključitev večjega števila tematskih 
področij ukrepanja,« poudarja Andrej Koc-
bek, predsednik Društva za razvoj podeželja 
»LAS Ovtar Slovenskih goric«.

T. K.

Andrej Kocbek: LAS Ovtar se mora do konca 
leta organizirati v skladu z novo uredbo.

Sv. maša pri kapeli v Župetincih 

Vaške kapele in križi, ki so bili po na-
vadi postavljeni ob prometnih poteh, 
so bili od nekdaj kraj, kjer so se ob 

raznih spominskih dogodkih zbirali krajani. 
Nekateri taki spomeniki pa so bili izbrani, da 
so se pri jih odvijali blagoslovi velikonočnih 
jedi in majske šmarnične pobožnosti. Redko 
pa se je pri kaki kapeli darovala sv. maša, kajti 
za to so morali župniki dobiti posebno do-

voljenje. Danes se lahko maše odvijajo tudi 
izven verskih objektov, tako tudi v gasilskih 
domovih in kulturnih dvoranah. 

V nedeljo, 6. septembra, so krajani Žu-
petincev in Smolincev, ki sodijo v občino 
Cerkvenjak, ob vaški kapeli v Župetincih v 
organizaciji Turističnega društva Smolinci–

Župetinci pripravili slovesno daritev svete 
maše, ki jo je za pokojne in žive krajane daro-
val domači župnik Janko Babič. Daritev maše 
je potekala ob 150 let stari vaški kapeli, ki jo 
je po ljudskem izročilu dal tedanji lastnik 
zemlje postaviti v spomin 18-letni hčerki, ki 
je nenadoma umrla na poti k sv. maši v žu-
pnijsko cerkev sv. Antona v Cerkvenjaku. Ker 
je kapela posvečena Marijinem rojstvu, kra-

jani ob kapeli ob tem 
prazniku, ob najbližji 
nedelji, vsako leto pri-
pravijo slovesnost s sv. 
mašo. Pred sv. mašo je 
bila polurna molitev 
rožnega venca, ki jo je 
vodila Angela Bren-
holc. Obred sv. maše, 
ki ji je sledilo okrog 
160 vernikov, med nji-
mi tudi župan občine 
Cerkvenjak Marjan 
Žmavc, so ob igranju 
na orgle Marjetke Ru-
dolf Urbanič s petjem 
Marijinih pesmi pope-
strili člani župnijskega 
pevskega zbora. Ma-

šno daritev so z majhnimi zvončki popestrili 
»Atujoški klenkarji«. Po maši so organizator-
ji vse navzoče povabili k pogostitvi, ki so jo 
pripravili krajani, pod več kot 300 let starim 
župetinskim hrastom, ki stoji nedaleč od ka-
pele. 

Ludvik Kramberger

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
OKTOBER
Petek 23. 10. KORK Sv. Trojica  v OŠ Sv. Trojica 
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E- storitve v Mariborskem vodovodu
Pospešen razvoj 

elektronskih stori-
tev omogoča tako 
podjetjem kot tudi 
uporabnikom pri-
jaznejše in pregle-
dnejše poslovanje. 
V Mariborskem 
vodovodu daje-
mo velik pomen 
uporabi spletnega 
vpogleda v podatke obračuna vodarine in 
elektronskih računov. 

Sistem komunala.info omogoča uporabni-
kom spremljanje podatkov o svojem vodo-
vodnem priključku, kot so popis števca, iz-
stavljeni računi in plačila le-teh. Zmeraj več 
komunalnih podjetij v Sloveniji se vključuje 
v ta sistem.

Registracija je nadvse enostavna, saj upo-
rabnik za prvo prijavo potrebuje zgolj šifro 
uporabnika in odjemnega mesta (oboje je 

razvidno s položnice) in elektronski naslov. 
Mariborski vodovod je kot prvo komu-

nalno podjetje začel uporabljati storitev ele-
ktronski račun. Prednosti je kar nekaj, med 
drugim povečanje udobja uporabnikov, 
vpogled v spletni arhiv prejetih in plačanih 
računov, zmanjšana uporaba papirja, kar po-
sledično pomeni zmanjševanje stroškov po-
slovanja in tudi ugoden vpliv na okolje.

Upoštevali smo želje naših uporabnikov in 
omogočili prejemanje računov samo v papir-
ni ali samo v elektronski obliki. Seveda si že-
limo, da bi se čim več uporabnikov odločilo 
za prejemanje elektronskih računov. Obsta-
jata dve možnosti prejemanja elektronskega 
računa in sicer:

 - e-račun poslan v spletno banko (v ele-
ktronsko banko lahko račun prejemajo 
tisti odjemalci, ki so komitenti banke 
s podporo storitev e-računov in hkra-
ti uporabniki spletne banke. Če je po-
trebno, se lahko račun tudi izpiše, sicer 
pa se ga lahko poravna z enim klikom 
– brez nepotrebnega prepisovanja po-
datkov),

 - e-račun poslan po elektronski pošti (za 
tovrstno storitev nam uporabniki po-
šljejo izpolnjeno in podpisano soglasje. 
Račun se nato prejema v dveh elektron-
skih oblikah – v XML, ki je namenjena 
za nadaljnjo računalniško obdelavo, in 
PDF obliki za vpogled in za primer po-
trebe izpisa računa).

Ali veste, kako ravnati z biološko razgradljivimi 
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom?
V podjetju Saubermacher vam svetujemo

Nemalokrat pri opra-
vljanju vsakdanjih ak-
tivnosti, zadovoljevanju 
osebnih in skupnih potreb 
ter še posebej pri skrbi za 
lepše bivalno in delovno 
okolje nastajajo t. i. bio-
loško razgradljivi kuhinj-
ski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med 
slednje štejemo odpadno vejevje, travo, 
listje, staro zemljo lončnic, rože, plevel, 
gnilo sadje, lesni pepel …, medtem ko med 
biološke odpadke spadajo odpadki, kot 
so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, 
jajčne lupine, kavne usedline, filter vreč-
ke, pokvarjeni prehranski izdelki, kuhani 
ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in 
papirnate vrečke. Prav zaradi tega se mnogi 
odločajo tudi za lastno kompostiranje, na 
domačem kompostu. Prav ravnanje z bio-

loškimi odpadki in zele-
nim vrtnim odpadkom pa 
zahteva posebno skrbnost 
in preudarnost ter zaveda-
nje o ustreznem ločevanju 
odpadkov.

Pogoj za uspešno ponov-
no uporabo ali predelavo 

odpadkov je njihovo ločeno zbiranje, zato je 
prepovedano vsakršno koli mešanje biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelene-
ga vrtnega odpada z drugimi komunalnimi 
odpadki. Omenjene odpadke je treba zbira-
ti ločeno, saj tako pripomoremo k lažjemu 
doseganju ciljev republiške okoljevarstvene 
strategije, katere glavni cilj je preusmeritev 
čim večjega deleža odpadkov v postopke po-
novne uporabe ali predelave in zmanjševanje 
količin odpadkov za odlaganje. 

Kompost – naravno organsko gnojilo
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih 

odpadkov omogoča, da jih namesto na od-
lagališča preusmerimo na kompostiranje, pri 
čemer dobimo kompost kot naravno organ-
sko gnojilo, po drugi strani pa se tudi zmanj-
šuje odlivanje tekočih kuhinjskih odpadkov v 
kanalizacijske sisteme, kar povzroča njihove 
zamašitve ter težave pri čiščenju odpadnih 
vod. V skladu z določili Uredbe o ravnanju z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 
in zelenim vrtnim odpadom je prioritetno 
lastno kompostiranje šele, ko povzročitelj 
odpadkov iz gospodinjstva nima možnosti 
ali ne želi kompostirati biološko razgradlji-
vih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in 

zelenega vrtnega odpada. Takrat jih morajo 
prevzeti izvajalci obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov. Biološko razgradljive 
kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, 
drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da 
se jih z odpadno vodo odvaja v kanalizacij-
ske sisteme, greznice, nepretočne greznice ali 
neposredno v vode. Potrebno jih je zbirati v 
vodotesnih zabojnikih ali posodah, ločeno 
od drugih odpadkov, izvajalec javne službe 
zbiranja pa jih mora prevzeti s specialnimi 
vozili, ki preprečujejo izpuščanje v okolje 
povzročanje neprijetnih vonjav.

Ali veste, kako uspešno kompostirati?
Za uspešno lastno kompostiranje je po-

membno več dejavnikov: pravilna izbira 
kompostnika, določitev pravilne lokacije 
kompostiranja, pravilno ločeno zbrani bi-
ološko razgradljivi odpadki in pravilen po-
stopek kompostiranja. Za postavitev hišnega 
kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali 
senčen prostor, zavarovan pred vetrom in 
lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima 
neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani 
primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne 
povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih 
zemljiščih. Ta osnovna pravila so pomembna 
za vse tipe kompostnikov, ne glede na to, ali 
so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični za-
prti hišni kompostniki. Kot prvo plast damo 
plast zdrobljenih vej, ki poskrbi za dobro zra-
čenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. 
Za optimalen razkrojni proces je pomembna 

zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo 
tako, da se suhi strukturni material (veje in 
zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material 
(trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj 
mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane 
je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, 
travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo ne-
prijetne vonjave in ne privabljamo neželenih 
gostov, kot so podgane ali ptiči. V procesu 
razgradnje, ki poteka pri 50°C–60°C, mikro-
organizmi, bakterije in glive proizvajajo hu-
mus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo 
določeno vlago. V času daljše poletne suše 
je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. 
Ko je hišni kompostnik poln oziroma po pri-
bližno pol leta, njegovo vsebino preložimo. 
Dozorel kompost presejemo s sitom z odpr-
tinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo 
za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Pri kompostiranju in prevzemu tovrstnih odpadkov vam lahko pomagamo mi!
Kot izvajalec javne službe zbiranja določe-

nih vrst komunalnih odpadkov na območju 
občin bivše občine Lenart zagotavljamo za 
vse povzročitelje odpadkov iz gospodinj-
stva, ki nimajo možnosti ali ne želijo lastno 
kompostirati biološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega 
vrtnega odpada, njihovo prevzemanje, odvoz 
na lastno kompostarno ali kompostarne po-
slovnih partnerjev. 

V primeru odločitve o oddaji ločeno 
zbranih biološko razgradljivih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpadka vas prosimo, 
da nam to sporočite na naš naslov: Sau-
bermacher Slovenija, d. o. o., Ulica Matije 
Gubca 2, 9000 Murska Sobota, po e-po-
šti: posode@saubermacher.si, po telefonu 
; 02/620 23 00 ali 620 23 01 ter po spletu: 
www. saubermacher.si/univerzalni kontak-
tni obrazec. 

Po tem ko nas boste o vaših željah obvesti-
li, bo sledil obisk naših predstavnikov, preda-
ja zabojnika za zbiranje odpadkov, navodila 
za pravilno ločevanje odpadkov ter termin-
ski plan odvoza posameznih vrst odpadkov. 
Prevzemanje biološko razgradljivih ku-
hinjskih odpadkov in zelenega vrtnega od-
pada zagotavljamo vsak teden, v zimskem 
času pa štirinajstdnevno (marec, april in 

november) oz. tritedensko (januar, februar 
in december). Način prepuščanja odpadkov 
je podoben kot pri mešanih komunalnih od-
padkih, torej zabojnik je potrebno postaviti 
na dan odvoza na prevzemno mesto do 6. 
ure zjutraj. Kot izvajalec javne službe zbi-
ranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
zagotavljamo tudi letno enkrat pranje za-
bojnikov, v vseh ostalih primerih pa morajo 
za higieno svojih zabojnikov skrbeti povzro-
čitelji odpadkov.

(Članek je delno povzet po Uredbi o ravna-
nju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi od-
padki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. list RS, 
št. 39/2010)).

Saubermacher Slovenija, d. o. o.

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart 

V mesecu oktobru začenjajo svoje delo študijske skupine nemškega in angleškega jezi-
ka ter ročnih spretnosti. Učenje nemščine se začne v torek, 6. 10. 2015, učenje angleščine 
v četrtek, 8. 10. 2015. Študijski skupini ročne spretnosti imata prvo srečanje v ponede-
ljek, 5. 10. 2015, ter v sredo, 7. 10. 2015.

Vse, ki se še niste vpisali v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, vabimo, da se nam 
pridružite.

Začetni tečaj nemščine in angleščine
Vpisujemo v začetne tečaje nemškega in angleškega jezika. Tečaji so namenjeni zače-

tnikom brez predznanja ali pa je od učenja minilo mnogo let. 
Predstavili, predelali in obnovili bomo osnovno slovnico, ki je potrebna za razumeva-

nje in uporabo tujega jezika. Besedišče bo povezano s situacijami iz vsakdanjega življenja. 
Naučili se boste pozdraviti, predstaviti sebe in druge, poimenovati predmete, rezervirati 
sobo, naročiti kosilo ali pijačo, vprašati za pot … 

Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru na Nikovi 9 v 
Lenartu ali po telefonu 02/ 720 78 88.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Vsi smo čakali na Pütafest

Tukaj je že september, ko se šolarji in 
dijaki ponovno vrnejo v šolske klopi. 
Najbolj pridni študenti si lahko v tem 

mesecu še malo odpočijejo pred novim štu-
dijskim začetkom v oktobru. Topli sončni 
žarki se počasi poslavljajo, a mi se ne damo.

V avgustu smo si študentje želeli v planine. 
Izlet na Viševnik in Blejski Vintgar nam je, 
žal, preprečila slaba vremenska napoved. Pla-
ninarjenje želimo izvesti v enem izmed pri-
hodnjih vikendov, v upanju da nam bo vreme 
služilo. Vreme nam je zagodlo tudi pri pro-
jektu wejkanja, tako da smo tudi ta projekt, 
žal, odpovedali.

September se je pričel z mislijo na naš novi 
in upamo da tudi tradicionalni projekt Püta-
fest. Samo v najboljših sanjah smo si želeli 
takšno evforijo pred koncertom. Hvala vsem, 
ki ste delili naš dogodek in nam že pred do-
godkom dali vedeti, da delamo v pravi smeri. 
Več o dogajanju 18. 9. v ŠRC Polena, ko so se 
z nami družili Mi2, Vlado Kreslin z bendom, 
The Rocktors in Muziklub, bomo napisali v 
prihodnji številki. 5. 9. 2015 smo organizirali 
tradicionalni športni dan v Športnem parku 
Voličina. Žal nam vreme letos res ni name-
njeno, saj smo tudi ta projekt odpovedali 
zaradi dežja. Naši člani so vedno pokazali 
navdušenje nad športanjem, zato smo se še 
posebej veselili tega projekta. Želimo si, da 

bo več sreče drugo leto. V oktobru nas čaka 
naporno pisarniško delo in zbiranje potrdil, 
a to z veseljem naredimo, saj bodo naše misli 
že na jesenskem izletu. Letos se odpravljamo 
v Novi Sad in Beograd. Tridnevni izlet bo od 
30. 10. do 1. 11. Prijave so trenutno že zapr-
te zaradi velikega zanimanja. V zelo kratkem 
času smo namreč napolnili dva avtobusa. Iz-
let bo zagotovo uspešen.

Vsem našim članom pa še vedno ponuja-
mo veliko drugih popustov, in sicer članski 
popust v vrednosti 25 % na vso dodatno 
opremo v Simobil Halo centru Lenart, kopa-
nje po ceni 4 € v Termah Radenci, kopanje po 
ceni 6 € v Termah Ptuj in brezplačno član-
stvo v Knjižnici Lenart. Ponujamo cenejše 
mesečne karte za obisk plesnih tečajev, fitne-
sa in vodene vadbe, ki jih organizira Plesna 
dimenzija v Lenartu. Vsem našim članom 
ponujamo cenejše mesečne individualne vaje 
za učenje igranja na različne instrumente in 
učenje solo petja v Muziklubu in 15 % popust 
na vse storitve v Wellness centru Saviva. Vse 
dodatne informacije lahko najdete na naši 
Facebook strani (Študentski klub Slovenskih 
goric-ŠKSG), na naši spletni strani: www.
sksg.org ali nas obiščete v času uradnih urah, 
ki potekajo v naših prostorih na Trgu osvo-
boditve 9 v Lenartu.

Nina Fekonja
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Ekipa Strojnega krožka Klas Lenart 
najboljša na tekmovanju oračev Podravja

Najboljši orači se vsako leto pomerijo 
na regijskih, državnih in svetovnih 
tekmovanjih oračev. Pri ocenjevanju 

oranja na tekmovanjih sodniki ocenjujejo 
različne elemente, kot so odpiranje brazd, 
izdelava krone, priprava setvenice, razdro-
bljenost in naleglost brazd, ravnino oranja, 

izdelavo razora, enakomernost vhodov in 
izhodov na parcelo, vse skupaj pa tvori sku-
pno oceno posameznega tekmovalca. Regij-
sko tekmovanje oračev Podravja je bilo sredi 
avgusta v Cirkovcah, kjer so uspešno sodelo-
vali tudi orači Strojnega krožka Klas Lenart. 
Pri obračalnih plugih je po dveh zaporednih 
zmagah v zadnjih dveh letih Bojan Elbl iz 
Benedikta predal primat in osvojil 4. mesto, 
njegov sokrajan Matej Flašker je zasedel 8. 
mesto. V kategorij oračev s plugi krajniki je 
ponovno slavil Jernej Divjak iz Rač, orač 
SK Klas iz Lenarta Tomaž Lehner je osvojil 
odlično 2., Matjaž Drajer pa 4. mesto, kar je 
bilo dovolj za ekipno zmago.

Na 59. državnem tekmovanju oračev Slo-
venije, ki je bilo septembra v Bolehnečicih pri 
Sv. Juriju, je pri obračalnih plugih ponovno 
slavil serijski zmagovalec in lanskoletni 8. 
orač svetovnega prvenstva Igor Pate iz Nove-
ga mesta, pri plugih krajnikih pa si je nastop 
na naslednjem svetovnem prvenstvu z osvoji-
tvijo naslova državnega prvaka ponovno pri-
služil Matej Sinic iz Pomurja, 4. na lanskem 
svetovnem prvenstvu v Franciji. 

F. O.

Pilotni projekt ministrstva za zdravje

Kako skrajšati čakalne dobe pri zdravnikih?

Eden največjih problemov v slovenskem 
zdravstvu, ki ga občuti prav vsak paci-
ent, so dolge čakalne dobe. Za opera-

tivni poseg na nekaterih oddelkih v sloven-
skih bolnišnicah morajo bolniki na operacijo 
čakati več kot leto dni ali še dlje. Zato je mi-
nistrstvo za zdravje že maja pripravilo pilotni 
projekt obvladovanja čakalnih dob, ki so ga 
začeli praktično izvajati septembra, ko so se 
vanj vključili izvajalci. Projekt bodo končali 
julija 2016. Na osnovi ugotovitev in spoznanj 
iz projekta bodo nato izpopolnili delovanje 
celotnega zdravstvenega sistema v Sloveniji.

Kot je na novinarski konferenci povedala 
ministrica za zdravje Milojke Kolar Celar, 
bodo na osnovi sprotnih ugotovitev iz pro-
jekta tudi sproti sprejemali intervencijske 
ukrepe, s katerimi bodo poskušali skrajšati 
čakalne dobe.

V pilotni projekt so vključili samo nekatere 
izvajalce zdravstvenih storitev. Slednji bodo 
izvajali različne naloge: na osnovi pripravlje-
nih vprašalnikov bodo posredovali podatke, 
opravljali bodo notranjo revizijo čakalnih 
seznamov, analizirali bodo zbrane podatke, 
izdelali bodo predlog ukrepov za posame-
zno čakalno vrsto, oblikovali bodo modele 
za upravljanje čakalnih dob, pripravili bodo 
posvete za strokovno javnost in izvajali druge 
naloge.

Po izjavah strokovnjakov je za upravlja-
nje čakalnih dob potrebno dobro poznati in 
razumeti procese v okviru zdravstvenih iz-
vajalcev in med posameznimi ravnmi zdra-

vstva. Na direktoratu za zdravstveno varstvo 
menijo, da je zelo pomembno izvesti ustrezen 
nadzor nad izdajanjem napotnic na primar-
ni ravni, saj naj bi te nato generirale čakalne 
dobe tudi na drugih ravneh.

Na ministrstvu ugotavljajo tudi, da so 
vzroki za čakalne dobe različni. Na nekatere 
vplivajo zunanji dejavniki, med katerimi je 
tudi financiranje primernega obsega progra-
ma. Pomembni so tudi notranji vzroki, kot so 
odpadle operacije zaradi odsotnosti kadra ali 
drugih razlogov, slaba izkoriščenost zmoglji-
vosti, predolge ležalne dobe in podobno. Zato 
bi bilo treba okrepiti nadzor nad notranjimi 
procesi v bolnišnicah in nad izrabo kapacitet.

Kot je na novinarski konferenci dejal ge-
neralni direktor direktorata za zdravstveno 
ekonomiko Tomaž Glažar, prekomerne ča-
kalne dobe kažejo na slabosti zdravstvenega 
sistema. Namen projekta je z organizacijski-
mi posegi doseči, da bodo izvajalci ustrezno 
upravljali in skrbeli za svoje sezname čakajo-
čih, bodisi pri čakanju na posege bodisi pri 
čakanju na diagnostiko. 

Urejeni čakalni seznami so pomembni za 
to, ker zagotavljajo poštenost in enakoprav-
nost vseh pacientov. Za to, da bi to dosegli, 
so potrebne spremembe pri izvajalcih zdra-
vstvenih storitev in pri splošnem dogovarja-
nju v zdravstvenem sistemu. Na ministrstvu 
pa prav tako razmišljajo, kako bi tiste, ki bodo 
bolje obvladali čakalne dobe, bolje nagradili.

T. K.

Konferenca o Alzheimerjevi bolezni

Prednost ima skrb za dementne v domačem okolju

Alzheimerjeva bolezen in demenca 
postajata vse večji problem v sodob-
ni Evropi, saj se prebivalstvo na stari 

celini hitro stara. To so ugotovili na jubilejni 
25. Alzheimerjevi konferenci, ki sta jo v Slo-
veniji pripravili slovensko združenje za po-
moč pri demenci Spominčica in organizacija 
Alzheimer Europe. Udeleženci konference, ki 
jih je pozdravila slovenska ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Anja Kopač Mrak, so govorili o tem, kako 
spoznanja iz raziskav o demenci uporabiti v 
vsakdanji praksi.

Zavedati se je treba, da je Alzheimerjeva 
bolezen dejansko bolezen kot vsaka druga. 
Zato je Kopač Mrakova poudarila, da kaže 
ustrezen odnos do ljudi z demenco in ob-
vladovanje demence na razvitost družbe kot 
tudi na odnos mlajših generacij do posebej 
ranljivih skupin prebivalstva in na stopnjo 
medsebojnega sožitja in tolerance. Opozori-
la je, da Alzheimerjeva bolezen ne prizadene 
le bolnika samega, temveč tudi svojce in to 
v času, ko so življenjsko najbolj produktivni. 

»Če smo v preteklih letih dajali prioriteto 

razvoju novih konceptov dela z osebami z de-
menco na področju institucionalnega varstva 
starejših, se v skladu z novim Nacionalnim 
programom socialnega varstva do leta 2020 
naše aktivnosti usmerjajo na hitrejšo širi-
tev socialnovarstvenih storitev v domačem 
okolju in na razvoj novih storitev, ki bodo 
prilagojene osebam z demenco in njihovim 
svojcem oziroma neformalnim oskrboval-
cem. Pomemben del ponudbe za starejše v 
domačem okolju so tudi socialnovarstveni 
programi, ki pomembno prispevajo k ozave-
ščanju in izobraževanju oseb z demenco in 
njihovih svojcev ter njihovi podpori, v smislu 
ponudbe svetovalnih in informacijskih pi-
sarn, samopomočnih skupin in drugih oblik 
pomoči,« je dejala ministrica in opozorila na 
pomen ozaveščanja ter manjšanja stereotipov 
o demenci, da bi demenco lahko sprejemali 
kot nekaj, kar nas z veliko verjetnostjo lahko 
spremlja v starosti. Premagovanje demence je 
namreč lažje, če imamo pravočasne in ustre-
zne informacije o bolezni in če se na to obdo-
bje lahko pripravimo.

T. K.Orača Bojan Elbl in Matej Flaške

Posvet o ogrevanju objektov 
Pogovor s strokovnjakom dr. Padingerjem iz Gradca

Društvo Mi za vse 
nas organizira v 
oktobru posvet 

o ogrevanju objektov. 
Strokovno bo posvet 
vodil prijatelj Slovenije 
in Slovenskih goric dr. 
Reinhard Padinger iz 
visokošolskega zavoda 
Joanneum iz Gradca. 
Dosedaj je dr. Padinger 
svojo naklonjenost Slo-
veniji izražal predvsem 
na kulturnem področju (npr. sodelovanje 
z zavodom Muzej norosti na Tratah in so-
delovanje na Agatinih skrivnostih). Tokrat 
pa nam bo ponudil svoje bogato znanje in 
izkušnje s področja ogrevanja objektov. Dr. 
Padinger je strokovnjak za ogrevanje na bi-
omaso in odpadke, vendar bo predstavil tudi 

druge sisteme ogrevanja 
v smislu njihovih pred-
nosti in slabosti.

Glede daljinskih sis-
temov ogrevanja z bio-
maso bodo predstavljeni 
primeri dobre prakse iz 
Avstrije. Udeležbo pripo-
ročamo zainteresiranim 
občanom in tudi občin-
skim funkcionarjem.

Zainteresirani se lahko 
prijavite na dogodek na 

info@zavsenas.si ali spremljate objavo toč-
nega časa in kraja posveta na valovih Radia 
Slovenske gorice ter spletnih in facebook 
straneh društva www.ZaVseNas.Si.

Drago Weinhandl, Društvo Mi za vse nas 

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v oktobru.

Večer hospica z naslovom

ŽALOVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

bo v torek, 6. oktobra, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Na večeru bomo spregovorili o otrokovem dojemanju smrti, o lajšanju njegove stiske, 

kakšna so njihova najpogostejša vprašanja takrat, ko izgubijo ljubljeno osebo, kako na njih 
odgovoriti in česa naj ne bi rekli otroku v stiski.

Na večeru bo sodelovala
Damjana Dodič, univ. dipl. psih.,

 avtorica knjige Bom babico še kdaj videl, zdaj, ko je umrla?

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

Vodovod na Zavrhu
Na Zavrhu se širijo razne govorice o vodovodu 

Uradno o tem ne vem nič, saj nisem rezident, imam le vikend. Zgodba o vodovodu me zani-
ma, zato sem se namenil napisati to pismo, pojasniti svoj pogled na investicijo, ki še ni izvedena 
do konca, saj večina hiš še ni priključena na novozgrajeni, recimo Mariborski vodovod.

Pa pojdimo od začetka: 
Pred približno 40 leti so občani Zavrha in bližnjih zaselkov na pobudo babice, gospe Živko, 

zgradili vaški vodovod. Ta ves čas deluje in zaradi oporečnosti kvalitete vode ni bilo težav. Vode 
zmanjka ob dolgotrajnih sušnih obdobjih. To se zelo redko zgodi. Zaradi nekih čudnih pred-
pisov je potrebno v Sloveniji takšne vaške vodovode ukiniti in jih nadomestiti z regionalnimi, 
v tem primeru je to Mariborski vodovod. Tako se je investitor lotil nadomeščanja vaškega vo-
dovoda z Mariborskim. Ali je o tem obvestil občane Zavrha ali ne, ne morem trditi. Zase vem, 
da o tem nisem bil obveščen in sem bil zelo presenečen, ko se je naenkrat pojavila vodovodna 
cev ob moji parceli. Sosedje so mi povedali, da bomo dobili nov vodovod, stari pa bo opuščen.

To je tudi edina informacije, ki jo imam, s tem da se širijo govorice, da bo nov priključek stal 
3.000 € in da se bo potrebno na novi vodovod priključiti do konca leta. Ne glede na resničnost 
ali neresničnost govoric predlagam sledeče:

 -  Obstoječi vodovod je potrebno ohraniti in ga vključiti v delovanje novega. To je tehnično 
mogoče. Ta zahtevek opravičujem s tem, da je alternativne vire potrebno ohranjati, razen 
tega pa je opuščati obstoječe vodne vire, hkrati pa tarnati, da bo v bodoče pitne vode 
vedno manj, nedopustno.

 -  Kolikor mogoče je potrebno ohraniti tudi obstoječe hišne vodovodne priključke vključ-
no z vodomeri. Do sedaj so količino porabljene vode redno odmerjali in jo lahko tudi 
v bodoče. V kolikor bo prišlo do izboljšanih, avtomatskih vodomerov, pa mora bodoči 
upravljavec vodovoda z lastniki določiti način zamenjave vodomera.

 -  Zgrajene veje novega vodovoda naj se v bodoče uporabljajo delno kot napajani vodovodi, 
delno pa kot transportni. Obstoječi vodohram naj ostane in naj bo v uporabi. Doda se 
mu le priključna vodovodna cev, ki ga napaja takrat, ko lokalna črpališča ne zagotavljajo 
dovolj vode. Priključek naj bo opremljen z vodomerom.

 -  Določi naj se cena vode, s tem da se upošteva nižja cena lokalnega vodovoda in višja 
cena Mariborskega vodovoda. Tako bo sicer nova cena vode višja, vendar nižja od vode 
Mariborskega vodovoda, ki je skoraj enkrat višja od cene vaškega vodovoda.

 -  Za stroške novih priključkov, potrebnih preureditev in dodatnih investicij, naj investitor 
priskrbi kredit in omogoči občanom obročno odplačevanje. Tukaj naj poudarim, da je 
kar nekaj občanov, ki stroškov vodovodnega priključka ne bodo zmogli. Zato se je po-
trebno zavedati, da je voda dobrina, do katere je upravičen sleherni občan in mu jo je 
potrebno zagotoviti. S pomočjo kreditiranja priključkov bo to zagotovljeno.

Angel Polajnko, Zavrh 49
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90 pomladi Alojzije Peklar

Življenje ni ne dobro ne slabo; je le to, 
kar v njem vidimo in kar iz njega na-
redimo!

Vsak dan je nekaj posebnega. Lahko bi re-
kli, da ne mine dan brez posebnosti. Tak dan 
nas je obkrožil tudi na sončno nedeljo, 14. 6. 

2015, ko je v naši sredini praznovala svoj 90. 
rojstni dan Alojzija Peklar iz Brengove – teta, 
prateta, praprateta … 

Nekako nismo mogli spustiti tega dne 
kar tako iz rok. Zagotovo si je teta Lujzika 
zaslužila, da ga praznuje skupaj z nami. Če-

prav majhen krog, pa zato bolj sladak. 
Popoldansko druženje na pikniku, ob 
kavici, klepetu je tisto, kar zagotovo 
prinese zadovoljstvo na naše obraze. 
Približno 50 najbližjih smo ji pripravili 
nekaj presenečenj, ki jih še dolgo ne bo 
pozabila. Stekla je kaka solza, solza sre-
če. Za tak praznik je prav, da se upihne 
tudi svečka. Ni manjkala na torti. Vsi 
skupaj verjamemo, da je bila njena želja 
prava, da se bo izpolnila. Njej in nam je 
ta dan pomenil veliko. Še naprej si že-
limo veliko skromnih, veselih korakov, 
ki jih prehodi skupaj z nami. Vsak njen 
nasvet je še vedno pristen.

Življenje - to niso dnevi, ki so minili, 
temveč dnevi, ki smo si jih zapomni-
li. Nam bo zagotovo ostal v prijetnem 
spominu.

Pranečakinja Marjana Zorko

Župan občine Lenart obiskal najstarejšo 
občanko Matildo Sirk

Župan Janez Kram-
berger je 17. 9. 2015 
obiskal Matildo Sirk iz 

Lenarta, ki je na ta dan pra-
znovala 97 let, ji čestital in 
izročil majhno pozornost v 
imenu Občine Lenart.

Ker gospa Sirk jesen ži-
vljenja preživlja zadovoljno, 
je dobrega zdravja, ji tudi v 
prihodnje želimo veliko le-
pih trenutkov v družbi nje-
nih najdražjih.

Tadeja Radovanovič

Patru Mateju osebno izročili Trojiško kroniko

Izročitev enega izvoda Trojiške kronike 
(druga dopolnjena izdaja) je bila povod, 
da so se dne 29. 7. 2015 sestali predsednik 

KD Ernest Golob–Peter Drago Lipič, pater 
Matej Papež in Slavko Štefanec v frančiškan-
skem samostanu v Sv. Trojici v Slov. goricah. 
Stari rek pravi, da je stanje v nekem kraju naj-
bolj odvisno od župana, ravnatelja osnovne 
šole, župnika, gostilničarja … Ali drži še da-
nes? Gre za to, da je bil od predstojnikov p. 
Matej dvakrat poslan v Sv. Trojico v Slov. gor. 
za župnika in gvardijana, s tem pa 
skozi svoje poslanstvo in življenje v 
kraju v okolju veliko pripomogel za 
njegov razvoj in harmonijo.

Sedaj, v tretjem življenjskem 
obdobju, p. Matej živi v domačem 
samostanu s svojimi zdravstvenimi 
težavami, katere pa lažje prema-
guje v stiku z ljudmi, s katerimi je 
sodeloval v času njegove večje ak-
tivnosti. Nastal je naslednji zapis:

Prvič je p. Matej prišel k Sv. 
Trojici v Slov. gor. za župnika in 
gvardijana julija 1982 iz Kamnika. 
Odšel je julija 1989 na Sveto Goro 
nad Gorico. 16. avgusta 2004 je po 
odhodu p. Lovrenca Anžela (do-
mačina iz Trojice) v Maribor služ-
bo župnika in gvardijana ponovno 
prevzel p. Matej in jo je opravljal 
do avgusta 2010, do prihoda p. 
Bernarda Goličnika. Naj omenimo 
le: v l. 1985 so bili vsi trije zvoniki 
prebarvani, to je bil zadnji poseg v 
zvonikih. Po 15 letih, po ponovni vrnitvi v Sv. 
Trojico, je opazil velike spremembe, nekatere 
dobre in nekatere slabe. 

Dobre so: nakup novih orgel, posodobljena 
elektrifikacija in pobeljeni prostori cerkve in 
samostana. V samostanu je bilo prenovljeno 
in izboljšano marsikaj. Pohvaliti je treba iz-
boljšanje življenjskih razmer v celotni župni-
ji, obnovitve in asfaltiranje cest, hiše, tudi na 
novo sezidane, močna razširitev vodovodne-
ga omrežja. Skoraj vsaka hiša si je priskrbela 
avtomobil. Zelo je bila povečana zgradba in 
igrišče osnovne šole in vrtca, nova mrliška 
veža z lepo urejenim pokopališčem, nastala 
je nova občina. Čistost okolja je večja, tudi 
zaradi odvažanja odpadkov. Nastale so nove 
romarsko-turistične stopnice od jezera do 
cerkve. Za kraj je tudi pomembna sedaj že 11 
let stara terapevtska skupnost Srečanje. Sku-
pnost so vsi ljudje lepo sprejeli in imajo do nje 
pozitiven odnos. Med pozitivne stvari spada 

tudi, da je knjižnica v samostanu bolj urejena 
in da je knjižnici priključen majhen muzej. 
Pridobitev v letu 1988 je izgradnja obsežnejše 
razsvetljave v trgu in osvetlitev farne cerkve. 
Pozitivna je tudi ureditev samostanske kleti v 
protokolarni namen – Klet sv. Martina.

Slabe stvari: upadanje števila otrok, odhod 
zdravnika iz Sv. Trojice. Škoda, da mnogi 
mladi starši živijo izven zakonskih skupno-
sti in da ne zberejo toliko poguma, da bi se 
poročili. 

V veselje pa je, da se ljudje trudijo, da bi vsi 
ljudje živili v miru, da si ljudje med seboj radi 
pomagajo in da imajo vsi spoštovanje do cer-
kve in samostana. Veseli so vseh sodelavcev, 
predvsem ključarjev in župnijskega pastoral-
nega sveta ter da se ljudje zavedajo, da kar 
storijo za cerkev in samostan, bodisi obnova 
ali nabava novih stvari, ob zamenjavi patrov, 
vse ostane Trojici in da nihče nič ne odnese s 
seboj. To pomeni, da vse to ostane cerkvi in 
kraju. Bolje bi bilo, da ne bi v lanskem letu za 
vedno odšle iz Sv. Trojice sestre Frančiškan-
ke Brezmadežnega spočetja. V kraju so bile v 
obdobju od 1960 do 2014.

Spomini so nas zanesli nazaj, to pa spada 
tudi v cerkveno kroniko, ki jo je rade volje pi-
sal in jo še piše p. Matej. Hvala za gostoljub-
nost in dovolj zdravja. Dom p. Mateja Papeža 
je tam, kjer je njegovo srce!

Besedilo: Slavko Štefanec, 
foto: p. Jure Dolenc

Mulečeva kapela sredi vinorodnih goric

V krajevnem zaselku Ročica pri Jakob-
skem Dolu se nahaja večje sakralno 
znamenje, t. i. Mulečeva kapela, ki je 

podobna manjši cerkvici. Po pripovedova-
nju sedanjega lastnika Romana Muleca se je 
daljnega leta 1901 dedek Feliks Mulec priže-
nil iz Sv. Trojice v Slov. gor. na srednje veliko 
kmetijo na Ročico 40, ki spada v župnijo sv. 
Jakob ali Jakobski Dol. Večji del te krajevne 
skupnosti slovi po žlahtni vinski trti, še zlasti 
v naseljih kot so: Slatenik, Zg. in Sp. Hlapje in 
Ročica. Okoli leta 1901 pa so tod bile še večje 
površine vinogradov.

Vsled tega ni bilo naključje, da je v letu 
1913 Feliks Mulec dal postaviti večjo kapelo, 
ki je bila dograjena v letu 1914, torej tik pred 
izbruhom prve svetovne vojne. Prav tako ni 
naključje, da je bila posvečena vinskemu za-
vetniku sv. Urbanu. Na pročelju pa jo krasita 
dva kipa naravne velikosti: sv. Martin in sv. 
Urban. Po videzu sodeč je to sakralno zna-
menje zgrajeno po vzoru gotskega sloga, za-
radi česar se lepo vključuje v to vinorodno 
območje.

Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

Srečanje sosedov Zg. Voličine – Pesjaka 

Živeti v zaselku Zg .Voličine – Pesjaku je 
prava pravljica. Živimo v prečudoviti 
naravi, odmaknjeni od cestnega vrve-

ža, skratka v mirnem in vzdušju prijaznem 
okolju.

15. avgusta, na Marijin praznik, smo se 
krajani Pesjaka zbrali na že tretjem tradici-
onalnem srečanju sosedov, ki ga prirejamo 

vsako leto, prav na Marijin praznik.
Živeti in delati, je temelj vsakega človeka, 

vendar vedno znova pozabljamo, da je življe-
nje prekratko, da ga je treba uživati in se za-
bavati. Hiter tempo, ki je zavladal in nas vse 
bolj oddaljuje od človeškega lagodja, je tisti 
faktor, ki nam ne dopušča, da bi naredili kaj 
samo za sebe. Kdo ve, zakaj si ljudje vse bolj 

90 let Marije 
Gjerkeš

Občanka Občine Sveta Ana, 
gospa Marija Gjerkeš iz 
Kremberka 22 a, je 4. avgu-

sta 2015 praznovala okroglo oble-
tnico, in sicer 90 let. Ob njenem 
prazniku jo je obiskal župan Silvo 
Slaček in ji zaželel še obilo zdravih 
ter srečnih let. Gospa Marija se 
odlično počuti in nikakor ne kaže, 
da je praznovala že 90 let. Leta 
1996 se je preselila iz Maribora in 
sedaj živi pri hčerki Ani Vanek v 
Kremberku.

Foto in besedilo: AR

60 let poroke Marte in Avgusta Polanec iz Lenarta

V krogu najbližjih sta v Lenartu 
praznovala 60 let zakonske-
ga življenja Marta in Avgust 

Polanec. Njuni življenjski zgodbi sta 
zanimivi, vendar sta želela, da njun 
bisernoporočni jubilej zabeležimo 
le v sliki in v kratkih besedah. Mar-
ta se je rodila 5. 5. 1938. leta, Avgust 
pa 30. 7. 1936. leta. Poročila sta se 27. 
avgusta 1955. leta na Zgornji Velki. V 
zakonu se jima je rodilo šest otrok, 
trije sinovi in tri hčerke. Razveseljuje 
ju enajst vnukov in deset pravnukov. 
Do nedavnega sta živela na mali kme-
tiji, ki sta jo prodala in si v Lenartu 
v bloku kupila dvosobno stanovanje, 
kjer preživljata upokojensko življenje.

Tekst: Ludvik Kramberger,  
foto: Sandi Kolarič

Na fotografiji z leve: Slavko Štefanec, p. Matej Papež in 
Drago Lipič
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postajamo tujci. Morda je kriva tehnika, veli-
ko stvari nam je vzela. V prvi vrsti druženja 
med seboj. Nič več se zvečer ne dobimo ob 
ličkanju koruze, nič več ne luščimo bučnih 
semen, ni več koscev in ne žanjic, ki bi ob 
končanem delu stopili skupaj, si zapeli, zaple-
sali in nazdravili opravljenemu delu. Vse to 
in še marsikaj nam je vzela moderna doba. 

A mi, krajani Pesjaka, pa vsaj enkrat na 
leto pozabimo na vsakdanje skrbi in si Ma-
rijin dan vzamemo za svojega. Dobimo se v 
polnem številu. Zelo smo ponosni, da se na-
šega srečanja udeležijo tudi starejši člani Pes-
jaka. Srečanja se je udeležila Štefka Malek, ki 
bo ob koncu leta napolnila častitljivih 90 let, 
ter 82-letna zakonca Avgust in Katica Malek. 
Tudi najmlajši se nam pridružijo. Letos roje-
ni deklici Nika in Arijana sta s svojo navzoč-

nostjo in nasmeški popestrili naše srečanje. 
Spomnimo se tudi naših prednikov, ki so kdaj 
koli živeli med nami ali kjer koli drugje, saj 
ravno zaradi njih so se zgodila naša življenja.

Dan si popestrimo, seveda, z dobro hrano 
in dobro kapljico. Za dobro vzdušje poskr-
bimo vsi prisotni z raznimi šaljivimi igrami, 
srečelovom … pa tudi brez glasbe in petja 

ne gre. Za slednje 
poskrbi naš dober 
muzikant Dušan. 

Vsako leto si 
tudi z žrebanjem 
določimo organi-
zatorja naslednje-
ga srečanja. Tako 
da je vsako leto 
nekaj novega, ki 
ga doprinese nov 
organizator.

Da se človek 
dobro počuti v 
svojem bivalnem 
okolju, največ pri-
pomorejo dobri 
medsosedski od-
nosi, kajti dobri 
sosedje so velika 

pridobitev za svojo bivalno okolico. Tako 15. 
avgust za nas ni samo Marijin praznik, am-
pak tudi praznik Pesjaka in nas vseh, ki tukaj 
živimo.

Vredno je izkoristiti vsako nam dano se-
kundo življenja, v dobrem in spoštljivem 
odnosu drug do drugega. Ponosni smo, da 
nam to uspeva, zato se že danes veselimo na-
slednjega srečanja.

Jožica Fras

Buče
O, ti jesen, ki nam obarvaš bučna polja,
kjer pridnih rok se loti dela močna volja.
Tu narave prvih je pridelkov dar,
na bučna polja s ponosom gleda gospodar.

Druženje ob bučah je naš stari običaj,
sorodniki, sosedje, prav vsi znanci pridejo v naš 
kraj.

Spravilo prvih jesenskih pridelkov (buč) na kmetiji Žel–Lasbaher v Sp. Senarski je eden izmed 
starih običajev, ki že vrsto let ohranja to tradicijo. Še mestna gospoda se je pripeljala z avtom, ki 
sega v 31. leta prejšnjega stoletja (lastnik je Franc Lasbaher iz Ženjaka).  Foto: Aleš Žel

IZ ZGODOVINE

Drugače kot na italijanskem zasedenem 
ozemlju je nemški okupator na slovenskem 
Štajerskem popolnoma odstranil ves dotedanji 
jugoslovanski upravni aparat in ga zamenjal s 
svojim, spremenil upravno-politično razdeli-
tev pokrajine in tudi pri tem upošteval svoje 
narodnopolitične interese, uničil vse sloven-
ske politične, kulturne, gospodarske, strokov-
ne, cerkvene in druge organizacije, društva in 
ustanove. Značilno je, da je nacistični okupa-
tor pri svoji propagandni dejavnosti močno 
upošteval svoje ukrepe na gospodarskem po-
dročju. Nemci so vse do kapitulacije leta 1945 
poudarjali, da so kljub vojni leta 1941 začeli 
obnavljati gospodarstvo dežele, odpravili brez-
poselnost ter izboljšali življenjsko raven pre-
bivalstva in razmere v kmetijstvu. Ta vidik se 
je odražal tudi v prostoru Slovenskih goric. To 
območje je bilo gospodarsko izrazito zaostalo 
in socialno šibko. Nemška okupacijska oblast 
se je iz vojaških, vojnih in gospodarskih ra-
zlogov lotila nekaterih ukrepov, ki so poživili 
gospodarsko dejavnost (obnova in moderni-
zacija cest po letu 1941, širjenje elektrifikacije, 
pospeševanje kmetijske proizvodnje z uvo-
zom semenskega materiala, plemenske živine, 
kmetijskega orodja in strojev ter ustanavljanje 
vaških strojnih skupnosti). Delu prebivalstva, 
zlasti brezposelnim, viničarjem in delu malih 
zadolženih kmetov, se je zaradi teh ukrepov v 
prvih mesecih okupacije izboljšal gospodarski 
položaj. 1 Prehrana delu prebivalstva na pode-
želju se je tudi izboljšala, med drugim zato, ker 
ljudje v nemških vojnih razmerah in zaradi ne-
zaupanja v okupatorjev denar niso tako varče-
vali kot prej. Nekateri ukrepi na gospodarskem 
področju v prvih mesecih okupacije 1941. so 
pripomogli k delnim uspehom nacistične pro-
pagande (to se je še posebej močno odražalo 
med socialno obubožanim slovenskogoriškim 
prebivalstvom, zlasti med številnimi viničarji, 
ki so prav zaradi izboljšanja gmotnih razmer 
pozdravili okupacijsko oblast). Okupator je 
vzpostavil svoj okupacijski sistem, za katerega 
je bila značilna raznarodovalna politika, ki naj 
bi zajela vse prebivalstvo. Nova oblast je jugo-
slovanski upravni politični aparat odpravila in 
postavila svojega, razpustili so vse slovenske 
organizacije in društva, za svoje delovanje pa 
nemški okupatorji niso iskali podpore pri no-
beni politični stranki. Razpustili so občinske 
odbore in že aprila 1941 je prenehala oblast 
dotedanjih županov. Jugoslovanske orožnike 
in policiste so razorožili, nekaj so jih sprejeli 
nazaj v službo kot pomožne policiste. Krajem 
so nadeli nemška imena in namestili nove hi-
šne številke v zeleni barvi. Že v začetku maja 
1941 so veliki plakati oznanjali, naj se vsak, ki 
hoče tu živeti in je tu rojen, ali pa se je pred 
letom 1941 sem priselil, takoj vpiše v Štajersko 
domovinsko zvezo. 2 Namen te organizacije je 
bila priprava ljudi za vstop v nacistično stran-
ko (po treh letih). Delo v njej so vodili do-
mači Nemci, v organizacijo pa se je vključilo 
preko 95 % ljudi. Vzrok za tolikšno število je 
v izredno močni propagandi in v bistvenem 
izboljšanju gospodarskih razmer, kakor tudi 
zagotovljeno delo in dobro plačilo. Še važnejši 

razlog pa je bil strah pred izgoni oziroma are-
tacijami. Član Štajerske domovinske zveze je 
lahko postal le, kdor se je brezpogojno izrekel 
za Führerja in nemški Rajh. Štajerska domo-
vinska zveza je bila organizirana po krajevnih 
skupinah. V poletnih mesecih 1941 so Nemci 
organizirali obvezne tečaje nemščine za vso 
prebivalstvo. Tečaje so izvajali nemški učite-
lji. Trgovine so bile odprte takoj po nemški 
zasedbi, ljudje pa so blago dobivali na karte. 
Uvedena je bila delovna obveznost, ki je bila 
določena za vsakega državljana na osnovi ve-
likosti kmetije in števila družinskih članov. 
V okviru delovne obveznosti so organizirali 
javna dela, predvsem gradnjo cest, prevoze in 
lomljenje kamna v lokalnih kamnolomih. 1. 
julija 1941 so morali slovenski učitelji, ki niso 
bili izgnani, delati v Mariboru tečaje. Tisti, ki 
so se že včlanili v Štajersko domovinsko zve-
zo, so jih lahko opravili, ostali so bili večinoma 
odklonjeni. Poleti 1941 so na terenu delovale 
posebne sprejemne komisije, ki so pregledale 
vse prijavljence.3 Na podlagi mnenja spreje-
mne komisije so začeli deliti izkaznice Šta-
jerske domovinske zveze. Rdeče izkaznice so 
dobili predvsem člani razpuščenega Kultur-
bunda, zelene pa velika večina prebivalstva in 
so veljale kot nekako nemško državljanstvo do 
preklica. Tisti, ki niso izpolnjevali pogojev (za-
radi slabe politične in rasne ocene), so postali 
zaščitenci nemškega Rajha brez vseh pravic. S 
članstvom v Štajerski domovinski zvezi je bilo 
povezano tudi državljanstvo. 4 Že konec maja 
1941 so Nemci začeli organizirati tudi Ver-
manšaft. Njegovi člani so bili obvezno vsi mo-
ški od 18. do 45. leta starosti, ki so bili sprejeti 
v Štajersko domovinsko zvezo. Vermanšaft naj 
bi svoje člane vzgojil v duhu nacističnih idej ter 
pomagal pri ponemčenju slovenske Štajerske. 
Vermanšaft so Nemci organizirali po terito-
rialnem principu v okviru okrožij Štajerske 
domovinske zveze. V vsakem okrožju sta bili 
po 2 ali 1 štandarta Vermanšafta. Štandarta se 
je delila na šturmbane, ti pa na šturme. Velike 
težave so bile zaradi neznanja nemščine, voja-
ško in politično izobraževanje vermanov pa je 
potekalo pri apelih, ki so bili običajno dvakrat 
tedensko, ali pa enkrat ob nedeljah. Mnogi so 
se tem apelom poskušali izogniti. 5

Okupacija, predvsem pa nagel zlom jugoslo-
vanske kraljeve vojske, je mnoge v Slovenskih 
goricah vendarle presenetila. Ni jih bilo malo, 
ki so spremembe pozdravili, predvsem zato, da 
bi si izboljšali gmotni položaj. Pri tem jim je šla 
na roko izdatna propaganda Kulturbunda, saj 
so njegovi člani zatrjevali, da je Hitler naklo-
njen revežem. In teh je bilo tudi na območju 
Slovenskih goric precej. Veliko se je govorilo 
o redu in disciplini, mnogi pa so tudi mislili, 
da se bodo vrnili časi nekdanje velike države 
Avstro-Ogrske. Kmetje so računali, da bodo 
lažje prodali svoje pridelke, dobili več umetnih 
gnojil in strojev za obdelavo zemlje. Sezonci so 
računali na delo v domačih krajih, na boljše ži-
vljenje so računali tudi viničarji. Nemci so jih 
skušali pridobiti že v prvih dneh okupacije in 
so jim na veliko brezplačno delili hrano. 6

Nadaljevanje prihodnjič!

 1 Tone Ferenc, Milan Ževart, Nekatere značilnosti in posebnosti fašistične okupacije ter NOB in revolucije na slovenskem 
Štajerskem, ČZN, št. 1 – 2, Maribor 1979, str. 451.

 2 Štajerska domovinska zveza – Steirischen Heimatbund je bila kot organizacija na Spodnjem Štajerskem ustanovljena 10. 
maja 1941. Organizirana je bila podobno kot nacistična stranka NSDAP v Nemčiji. V okrožjih so delovali okrožni vodje (Kre-
isführer) z okrožnimi vodstvi (Kreisführung), v občinah so bili krajevni skupinski vodje (Ortsgruppenführer) s krajevnimi sku-
pinskimi vodstvi (Ortsgruppenführung), njim so bili podrejeni vodje celic (Zellenführer) in tem vodje naselij (Blockführer). 
V Apačah, kamor je spadal večji del območja zdajšnje občine Sveta Ana, je bil vodja krajevne skupine Štajerske domovinske 
zveze najprej dr. Rudolf Hötzl, ki mu je sledil Jože Dokl (prim. Drago Novak, Prlekija 1941 – 1945, Ljubljana 1987, str. 83).

 3 Rasne komisije so na Spodnjem Štajerskem od 23. maja do 15. septembra 1941 pregledale 379.275 ljudi. Razdelili so jih 
v štiri rasne skupine (od najčistejše nordijske rase do neharmoničnih mešancev in dednih bolnikov). Pri preiskavi politične 
in narodnostne pripadnosti je bila nemška okupacijska oblast natančna in je ljudi na Spodnjem Štajerskem razdelila v pet 
političnih kategorij: vodilno nemški, nemški, ravnodušni, Nemcem sovražni in Nemcem vodilno sovražni (prim. Tone Ferenc, 
Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941 – 1945, Maribor 1968 , str. 745 – 749).

 4 Državljanstvo je urejala odredba Ministrstva za narodno obrambo iz oktobra 1941. Stalno državljanstvo so dobili le bivši 
jugoslovanski državljani nemške narodnosti, ki so imeli domovinsko pravico na Štajerskem in Gorenjskem. Državljanstvo do 
preklica je dobila večina Slovencev na Spodnjem Štajerskem. Dali so izjavo, da pripadajo prebivalstvu, ki je zvesto domovini. 
Kdor ni mogel dobiti državljanstva, je postal varovanec nemškega Rajha.

 5 Vermanšaft (Wehrmanschaft des Steirischen Heimatbundes) je bil ustanovljen kot pomožna policija in so ga že od sep-
tembra 1941 uporabljali tudi v akcijah proti narodnoosvobodilnemu gibanju, kar prvotno ni bilo predvideno. Že jeseni 1941 
je nemški okupator na Spodnjem Štajerskem ustanovil 10 štandart Vermanšafta s 307 šturmi. V Lenartu se je v Vermanšaft 
prijavilo 659 mož.

 6 Drago Novak, Prlekija 1941 – 1945, Ljubljana 1987, str. 71. Nemška propaganda je imela v začetku okupacije med najbolj 
revnimi prebivalci (viničarji, bajtarji) dejanski uspeh, saj so ti sloji prebivalstva pričakovali izboljšanje socialnega stanja. A 
sčasoma je navdušenje za Hitlerja upadlo, še zlasti, ko so nacisti začeli izganjati zavedne ljudi iz njihovih domačij in doživljati 
prve neuspehe na frontah.

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

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

Še mestna nam gospoda pripelje se v pomoč,
da skupaj dokončamo delo v pozno noč.

Oj, seme bučno v zlatem soncu se suši,
še zadnje žarke te jeseni v svoj objem lovi.
A na koncu, ko so mize obložene vseh dobrot,
vonj po bučnem olju zadiši povsod.

Jože Rojko

Popravek
V članku z naslovom Razstava humane preteklosti, ki je bil objavljen v Ovtarjevih novi-

cah št. 7 (63) avgusta 2015, je prišlo do napačnega navedka organizatorja. Pravilno se glasi, 
da je letošnjo razstavo pripravil Klub krvodajalcev Benedikt, ki mu predseduje Mirko Šija-
nec. Občinski organizaciji Rdečega Križa Benedikt pa predseduje mag. Milan Repič.

Uredništvo v imenu avtorja

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

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

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

1. del
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Festival Poezija in vino v Selcih
Festivalska dejavnost je naše 

kraje »obiskala« 25. 8. 2015 v 
Galeriji Püša v Selcih. Za vse, ki 
vam ta naslov nič ne pove, naj 
povemo, da gre za obnovljeno 
domovanje - galerijo naših čla-
nov, vinogradnikov - družine 
Milke in Cirila Rojsa. Letos sta 
bila na »Püši« v sklopu festi-
vala slišana pesnika Luis Cha-
ves (CR) in Patricia Goodrich 
(US), moderatorka prireditve 
je bila Tina Deu - pesniško 
branje ter koncert: Glas strun; 
glasbenici: Zvezdana Novako-
vić (SI) – harfa/vokal in Sofia 
Högstadius (SWE) – violina/vokal. Koncert 
in recitale je spremljala otvoritev fotografske 
razstave Borisa B. Voglarja na temo »Kultura 
vina«. Člani društva vinogradnikov Lenart 
smo se v letošnjem letu pridružili organiza-

torjem kot ponudniki vrhunskih vin. Tako 
smo lahko v presenetljivem domačem in ro-
mantičnem vzdušju okušali splet kulture in 
vina.

Marko Šebart, foto: Boris Voglar 

 Voličina praznuje 750 let 

Ob krajevnem prazniku KS Voliči-
na, ki ga praznujemo v čast našega 
farnega zavetnika sv. Ruperta, je 

prav, da omenimo, da naš kraj, Voličina, v 
letošnjem letu praznuje častitljivo okroglo 
750. obletnico prve omembe. Leta 1265 se 
namreč v pisnih virih prvič pojavlja ime 
našega kraja. Ob 750-letnici uradnega ob-
stoja našega kraja se spodobi, da objavimo 
krajši zgodovinski oris Voličine z okolico. 

Antične najdbe iz gomilnih grobišč na ob-
močju Voličine pričajo, da so to območje že 
v prvem stoletju po Kristusu poseljevali Ri-
mljani. Živahno antično življenje v Sloven-
skih goricah so proti koncu 2. stoletja preki-
nili vpadi germanskih plemen. Od 6. stoletja 
naprej so slovenskogoriški prostor, podobno 
kot večji del današnje Slovenije, pričeli nase-
ljevati Slovani.

Kot že rečeno, se je naselje Voličina v pi-
snih virih prvič pojavilo leta 1265, ko jo pod 
imenom Due Wolsche omenja štajerski vla-
darjev urbar za mariborsko gospostvo. Iz za-
pisa imena Due Wolsche gre sklepati, da sta 
se že takrat pojavljali dve naselji z imenom 
Voličina. Omenjeni urbar pa istega leta prvič 
omenja tudi naselja Rogoznica (Reusnitz), 
ki danes spada v KS Voličina in župnijo sv. 
Ruperta. Prav tako pa štajerski vladarjev ur-
bar tega leta spregovori o nekaterih okoliških 

krajih, in sicer o naselju Hrastovec (Gutenha-
ge), Jablance (Jablanach), Močna (Mutschen) 
in Vinički vasi (Ohemgazzen).

Naslednja omemba naselja Voličina sega v 
leto 1308, ko se pojavlja pod imenom Dorf 
Welisch. Leta 1441 pa ponovno Spodnja 
in Zgornja Voličina (Ober, Nider Woltsch, 
Wolisch). Najkasneje do konca 15. stoletja sta 
obe vasi imeli svojega župana. Leta 1496 se 
namreč v urbarju gospostva Vurberk ome-
njata Ober Woltsch Supan in Nider Woltsch 
Supan. V 14. in 15. stoletju luč sveta v pisnih 
virih prvič zagledajo tudi nekatera druga na-
selja, ki danes spadajo v KS Voličina.

Leta 1322 se prvič omenja Črmljenšak 
(Tshirml), leta 1441 Selce (Zelnicz) in ok. leta 
1450 Zavrh (Sawerchein am Zellnitzperg). 
Konec 15. stoletja je v Sp. Voličini živelo 20 
družin in 20 v Zgornji Voličini. 6 jih je živelo 
v Črmljenšaku in 2 v Selcah. Vse te družine 
so bile podložne Vurberškem gospostvu. 

Tako je večji del posesti v Voličini in ome-
njenih krajih do konca 16. stoletja spadalo 
pod Vurberško gospostvo. Šele po letu 1595 
so posesti v Spodnji in Zgornji Voličini, Še-
tarovi, Črmljenšaku in Selcih ter skrbništvo 
nad cerkvijo sv. Ruperta prešle od vurberških 
grofov Stubenberg na gospostvo Hrastovec, 
kateremu je v tem času gospodoval Janez Fri-
derik Herberstein (1551–1615). Istega leta je 
bil prvič omenjen tudi dvorec Štralek, ki je iz 
Vurberške prešel v Hrastovško posest. 

S Štralekom je Janez Friderik pridobil tudi 
ribnik pod vzpetino, na kateri je stal dvorec 
Štralek, in pravico do ribolova v njem. Dvor, 
ki se tega leta tudi prvič omenja, je upodo-
bljen v Vischerjevi topografiji spodnje Šta-
jerske. Na tej upodobitvi je dvor prikazan 
kot enonadstropna stavba s strelnimi linami 
v pritličju, dvema okroglima obrambnima 
stolpoma na vogalih ter dvoriščnim traktom 
v ozadju.

Prav Janez Friderik Herberstein je eden 
glavnih likov v Ilaunigovi zgodbi z naslovom 
Črni križ pri Hrastovcu, ki govori o nesrečni 

OB NAKUPU Z MONTAŽO
PRIHRANITE 22% NASVET:

ŠE VEDNO AKTUALEN RAZPIS EKO SKLAD:
subvencija za toplotne črpalke 1.000 EUR, subvencije za drva in pelete 
ter sončne kolektorje do 2.500 EUR.    POKLIČITE: 051 651 244

ljubezni med Agato in Friderikom. 
Herbersteini so Hrastovškemu gospostvu 

in s tem tudi območju današnje krajevne sku-
pnosti Voličina gospodovali vse do začetka 
19. stoletja, ko je gospostvo za približno 100 
let prevzela družina Pauer. 

Po razpadu fevdalnega reda (1848) je ce-
sarska oblast na Dunaju sprejela zakon o 
občinah. Na območju današnje KS Voličina 
so nastale tri manjše (krajne) občine, in sicer 
Voličina, Selce in Zavrh, ki so spadale pod so-
dni okraj Lenart. 

Po koncu prve svetovne vojne in po voja-
škem posredovanju Generala Rudolfa Mai-
stra in njegovih borcev v prevratnih novem-
brskih dnevih leta 1918 so Slovenske gorice 
kot del Spodnje Štajerske pripadle novona-
stali Kraljevini SHS. Nova država pa našemu 
območju ni prinesla večjih sprememb vse do 
leta 1934, ko so upravne spremembe prinesle 
novo oblikovanje občin. Slednje so po večini 

dobivale imena po župnijah. Tako je nasta-
la občina Sv. Rupert v Slovenskih goricah, v 
katero so spadala naselja Spodnja in Zgornja 
Voličina, Zavrh, Selce, Nadbišec, Črmljenšak, 
Straže, Rogoznica in Žikarce.

V času druge svetovne vojne je območje 
KS Voličina, podobno kot celotne Štajerske, 
prevzela nemška oblast. Ukinila je staro ime 
občine in jo preimenovala v občino Štralek 
(Gemeinde Straleck). 

Po 2. svetovni vojni, leta 1952, je bila po-
novno osnovana občina Voličina, ki je obse-
gala območje Občine Sv. Rupert iz leta 1934. 
Svetniško ime je zamenjalo ime Občina Vo-
ličina. Že 3 leta kasneje je prišlo do novih 
upravnih sprememb. Občina Voličina je bila 
leta 1955 združena v občino Lenart in dobila 
status krajevne skupnosti. KS Voličina je kot 
edina krajevna skupnost ob KS Lenart ostala 
del občine Lenart vse do danes. 

Dejan Kramberger 
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Letošnji LEN-ART je bil poživljajoč in sproščujoč, 
na snidenje na LEN-ARTU 2016!
Hvala številnim sponzorjem, ki so finančno omogočili izvedbo 
prireditev.

Poletne prireditve LEN-ART 2015 so bile 
uspešne, ogledalo si jih je veliko gledalcev 
in so letos že devetič popestrile poletno 
dogajanje v Lenartu. LEN-ART je postal 
zaščitni znak lenarškega poletja. Organi-
zator večine prireditev je Občina Lenart, ki 
dogodke pripravlja pod motom »Poletje ob 
zvokih in v ritmu LEN-ART-a«. 

Na vabilu na letošnje prireditve je bilo 
zapisano, da bo LEN-ART letos zabaven, 
živahen, poživljajoč in sproščujoč. Priredi-
tve so se pričele sredi junija s filmom o sku-
pini MI2. Za udaren začetek dogodkov je 
poskrbel Tadej Toš v predstavi STAND UP 
FOR SLOVENIJA. Živahni rockovski ritmi 
Muzikluba so širili pozitivno energijo. Sle-
dil je koncert Glasbene šole Lenart, mladi 
umetniki so nas z vrhunskimi izvedbami 
popeljali v svet klasične in zabavne glasbe.

Športne navdušence so na Poleno vabile 
športne prireditve: tek, odbojka, ulična ko-
šarka. V začetku julija smo spoznali barvi-
to, živahno in temperamentno Panamo ob 
plesih in petju folklorne skupine Agrupaci-
on Paname folklore.

Mulc … vas gleda, monokomedija o 
svetu odraslih skozi otroške oči in zabava 
z odličnim Bojanom Emeršičem ter zado-
voljni gledalci, ki so dvorano napolnili do 
zadnjega sedeža. Barbara Vidovič je v pred-
stavi Oh, teater lahkotno razmišljala o re-
snih zadevah in nas nasmejala.

Rdeča kapica, pravljica, polna raznih pe-
ripetij, klovnovskih zmešnjav, glasbe, pravi 
otroški muzikal, je zabavala otroke in od-
rasle.

Celjska skupina Carpe diem je s pop-
-rockovskimi ritmi »prevetrila dušo in za-
zibala boke,« kot glasbeniki opisujejo svojo 
glasbo.

Majo Keuc, ki je zapela nekaj svojih 
skladb, jazzovske in rockovske pesmi ter 
slovenske zimzelene popevke, so gledalci 

nagradili z dolgimi aplavzi in vzkliki nav-
dušenja.

Konec avgusta se je iztekel letošnji LEN-
-ART, kot se spodobi za zaključek poletnih 
prireditev, zabavno, ob smehu in bučnem 
aplavzu številnih gledalcev, ki je bil name-
njen »velemojstrom« zabave, članom ekipe 
Reporter Milan v predstavi Ona, bivši in 
Džoni.

Agatine skrivnosti so bile pravo dožive-
tje za mnoge, ki jih zanimajo hrastovške 
legende,  pohodništvo, umetniško ustvarja-
nje, v naravnem okolju Slovenskih goric in 
gradu Hrastovec. 

Organizatorji smo poskrbeli za smeh, 
zabavo, glasbene užitke, udarne rock ritme, 
otroške prireditve in stik s tujimi kultura-
mi. To, kar je bilo zapisano na vabilih, se 
je zgodilo in uspelo. Ljudje so LEN-ART 
osvojili, postal jim je »blizu«, prireditve so 
bile množično obiskane, vzdušje na prire-
ditvah je bilo pozitivno, spremljali so jih 
dolgi aplavzi, vzkliki navdušenja, dvorana 
je bila včasih premajhna za številne obi-
skovalce. Od 12. junija do 29. avgusta se je 
zvrstilo 16 kulturnih dogodkov - komedij, 
koncertov, folklore, otroških prireditev, 
športnih dogodkov in otroških delavnic. 
Nastopali so domači in tuji izvajalci, znana 
imena slovenske kulturne scene, ponovno 
smo gostili tuje umetnike in domačinom 
približali neznane kulture. Prireditve so 
privabile veliko obiskovalcev iz širšega ob-
močja Slovenskih goric pa tudi Mariborča-
ne, ogledalo si jih je nekaj tisoč obiskoval-
cev.

Ogled večine dogodkov bil brezplačen. 
Letošnji LEN-ART je izveden s sredstvi 
sponzorjev, zato velja posebna zahvala 
njim, ker so z naklonjenostjo kulturi, s fi-
nančnimi in drugimi prispevki omogočili 
prireditve.

LEN-ART je že zdavnaj prerasel lokal-
ne okvire in je obogatitev kulturnega do-
gajanja v Slovenskih goricah. Osnovno 
programsko izhodišče je kakovosten in ra-
znovrsten program. Predvsem pa kulturne 
prireditve LEN-ART odlikujejo kakovost, 
pestrost in izvirnost nastopajočih, ki priva-
bijo občinstvo vseh generacij. 

Ljudje prireditve, kot je LEN-ART, potre-
bujejo, saj poleg zabave, duhovne obogati-
tve, prinašajo pozitivno energijo in na svoj 
način prispevajo k boljši kvaliteti življenja. 

D. O.

Izobraževalne oblike JSKD Lenart jeseni
Do konca tega leta načrtujemo med dru-

gim izvesti še regijski folklorni seminar za 
odrasle folklorne skupine in delavnico pol-
stenja. 

Vse dodatne informacije dobite na sedežu 

Območne izpostave JSKD Lenart na Nikovi 
9 v Lenartu ali na telefonskih številkah: 729 
24 63 ali 031 472 914 (Breda) ali pa pišite na 
elektronski naslov: breda.slavinec@jskd.si.

Slikarska in kiparska dela, nastala v Selcih, na Zavrhu in v Voličini 
17. likovni ex-tempore Selce, Zavrh in 

Voličina 2015 sta izvedla JSKD Lenart in Li-
kovno društvo Lajči Pandur Lenart v sodelo-

vanju z Osnovno šolo Voličina. Ljubiteljski 
likovni ustvarjalci so se dobili v soboto, 12. 
septembra 2015, ob 9. uri na domačiji, kjer 

je tudi slikarski atelje 
Konrada Krajnca in 
kjer so se po ogledu 
ateljeja pogovorili o te-
mah ustvarjanja tekom 
dneva. Udeleženci so 
ustvarjali na terenu, 
ko so upodabljali zna-
menitosti, kulturno in 
naravno dediščino kra-
jev. Ex-tempore je na-
menjen tudi druženju 
likovnih ustvarjalcev 
in domačinov. Odprtje 
razstave nastalih del bo 
na Osnovni šoli Voliči-
na v petek, 16. oktobra 
2015, ob 18. uri.

Regijski gledališki seminar pri Benediktu
Seminar bo potekal v petek, 16., in sobo-

to, 17. oktobra 2015, od 16.30 do 21.ure v 
Domu kulture Benedikt.

Gledališki seminar je namenjen vsem vod-
jem skupin, igralcem in zainteresiranim za 
delo v gledališču. Seminar bo vodil Rene Ma-
urin, ki bo tudi selektor na srečanjih odraslih 
gledaliških skupin za obdobje 2016–2019.

Rene Maurin (*1971) je slovenski režiser, 
katerega delo bi lahko opisali kot nihanje 
med gledališčem in filmom. Izobrazbo je pri-
dobival v ZDA, na Hrvaškem in v Sloveniji. 
Po končanem študiju gledališke režije v Za-
grebu je za Televizijo Slovenija ustvaril vrsto 
dokumentarnih filmov in vzbudil pozornost 

strokovne javnosti in občinstva s filmi, kot sta 
Videl sem Elvisa (1999) in Življenje od zno-
traj (2000).

V naslednjem desetletju prevzame vodenje 
Mestnega gledališča Ptuj, med tem pa ustvari 
tudi vrsto predstav, med katerimi so neka-
tere nagrajene tako doma kot v tujini. Leta 
2012 vpiše magistrski študij filmske režije na 
AGRFT in posname svoj prvi kratki igrani 
film Svetlo črna, ki trenutno uspešno gostuje 
po mednarodnih filmskih festivalih.

Razen režije tudi piše in predava režijo na 
Inštitutu za medijske komunikacije Univerze 
v Mariboru.

Program delavnice:
1. dan Produkcija in režija 

Sklop je namenjen mentorjem in vsem 
zainteresiranim za proces priprave odrskega 
dela. Ukvarjali se bomo predvsem z izborom 
materiala, kreativne ekipe, organizacijo dela 
in produkcijo v omejenih materialnih pogo-
jih. 

1. ura izbor podlage za odrsko delo 
2. ura priprava in adaptacija materiala 
3. ura izbor in organizacija kreativne ekipe 
4. ura kreativna produkcija v omejenih 

materialnih pogojih dela 
5. ura vprašanja in diskusija 

2. dan Režija in delo z igralcem 
Sklop je namenjen mentorjem, ki delajo 

z igralci in igralcem. Zaželena je udeležba 
igralcev, zato mentorje naprošamo, da za 

obisk motivirajo tudi kakšnega igralca. Če 
slučajno v tem obdobje že delajo na kakšnem 
projektu, je zaželeno, da na seminar povabijo 
svoje igralce. 

1. ura kreativni odnos igralca in režiserja 
2. ura delo z igralcem in gledališka igra v 21. 

stoletju 
3. ura praktično delo na prizoru 
4. ura praktično delo na prizoru 
5. ura vprašanja in diskusija 

Vse dodatne informacije dobite na sedežu 
Območne izpostave JSKD Lenart na Nikovi 
9 v Lenartu ali na telefonskih številkah: 729 
24 63 ali 031 472 914 (Breda) ali pa pišite na 
elektronski naslov: breda.slavinec@jskd.si.

Prijave zbiramo do 6. oktobra 2015.
Breda Slavinec

Mitja Stanek: Tehno/Techno
Galerija Božidar Jakac-Lapidarij je gosti-

la prostorsko instalacijo slovenskogoriškega 
akademskega grafika in kiparja, ki je globoko 
vpet v polje modernizma.

Mitja Stanek, profesor likovne pedagogi-
ke na OŠ Cerkvenjak–Vitomarci, akademski 
kipar in grafik iz Kapelskega Vrha, se je to 
poletje več kot uspešno predstavil v lapidariju 
Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. 
Kustos njegove razstave in barvnega kataloga 
je bil Goran Milovanovič, ki je skupaj z av-
torjem poskrbel tudi za izbor in postavitev 
razstavljenih del. Razstavo spremlja dvoje-
zični slovensko–angleški barvni katalog, ki 
ga je oblikoval Matic Tršar, s fotografijami pa 
opremil Tomaž Grdin.

Avtorja, ki je nase že pred časom resno 
opozoril s številnimi skupinskimi in samo-
stojnimi razstavami, je Goran Milovanovič 
označil kot kiparja in grafika, ki je skozi ce-
loten opus vpet v polje modernizma. »Pri 
likovnem snovanju daje poudarek predvsem 
morfologiji ustvarjanja, ki skozi ustvarjal-
ni proces snovno prevaja predvsem likovni 

pojav. Že v njegovih zgodnjih kompozicijah 
prevladuje jasna geometrična struktura, kar 
lahko pripišemo tudi mentorstvu, denimo 
Slavka Tihca, v grafiki pa Branka Suhyja. 
V enaki meri se v njem reflektira omenje-
ni umetniški kredo studioznega ustvarjalca 
procesa in premišljene stopenjske gradnje 
umetniške produkcije, naj si bo to v polju 
skulpture ali ga grafike, ki na tokratni razsta-
vi prvič presegata zanj uveljavljeno koncep-
tualno polje in v postmodernistični maniri 
prehajata v site-specific projekt. Skozi celo-
ten opus je za Staneka značilna fascinacija v 
polju tehnologije digitalnih vsebin (kot tak 
se nam je predstavil tudi na Mednarodnem 
simpoziju kiparjev Forma viva leta 2013 v 
Kostanjevici na Krki, kar je bil tudi povod za 
njegovo temeljitejšo predstavitev skozi priču-
jočo razstavo), vendar pri tem ne govorimo o 
digitalni umetnosti, kjer je tehnologija pravi-
loma sestavni del umetniške produkcije, tem-
več govorimo o fascinaciji, o avtiorefleksivni 
miselni liniji, polni asociativnih opor, ki so v 
določenih fazah podprte z znakovnimi kon-

Bojan Emeršič v predstavi Mulc vas gleda

kretiziranji, s katerimi poskuša pri gledalcu 
sprožiti premik v percepcijo«, poudarja ku-
stos Goran Milovanovič.

Projekt, s katerim se je Mitja Stanek pred-
stavljal v prostorih lapiradija v Galeriji Boži-
dar Jakac (kar je za avtorja nedvomno veliko 
priznanje in hkrati potrditev visokega ume-
tniškega renomeja), je temeljil na prostorski 
instalaciji, ki se je raztezala v vse prostore. 
Kot je v zvezi s tem poudaril kustos Goran 
Milovanovič, se prostorska instalacija »dobe-
sedno razteza v vse prostore in generira nasi-
čeni občutek digitalizirane potrošniške druž-
be. Istalacija bi kot site-specifik projekt bila 

dovolj že sama po sebi, vendar smo se ravno 
z namenom pokazati razvojno in študijsko 
os modernističnega pristopa, odločili, da v 
prostore umestimo izbor grafičnih del, ka-
terih datacija se pne od začetka devetdesetih 
do leta 2014, ter nekaj Stanekovih kiparskih 
objektov, ki večinoma datirajo v leto ali dve 
nazaj. Preplet grafične in kiparske izraznosti 
je značilen za mnoge, tako slovenske kot tuje 
avtorje. Tako pri njih kot tudi pri Staneku gre 
za iskanje prostorskih rešitev z velikim pou-
darkom na lastnosti posameznega medija in 
strukturi samega materiala«.

dr. Marjan Toš
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3. SNL - sever: v 5. krogu Lenartu prva zmaga
Nogometaši NK Ajdas Lenart so v 5. krogu 

3. SNL – sever zabeležili prvo zmago in tako 
vknjižili prve tri točke v sezoni. Pričetek se-
zone se ni izšel najbolj po načrtih kluba, saj 
so imeli igralci precej težav s poškodbami. 
Kljub ne najbolj uspešnemu štartu v sezono 
pa v klubu optimistično zrejo v nadaljevanje 
sezone. V ekipo se namreč vračajo igralci, ki 
so sanirali poškodbe, na čelu s kapetanom 
Mihom Čučkom. Uspešnejšo rezultatsko je-
sen nakazuje prav tekma v minulem vikendu, 

ki so jo lenarški nogometaši dobili na doma-
čem terenu proti NK Dravinja z rezultatom 
4:0 (1:0). Med strelce so vpisali Davorin Šnofl 
(2-krat), Primož Rola in kapetan Miha Ču-
ček. Cilj kluba je uvrstitev v sredino lestvice 
in si tako zagotoviti obstanek v 3. SNL. Ta 
konec tedna (27. 9.) bodo Lenarčani iskali 
nove 3 točke v gosteh v Podvincih, prihodnjo 
soboto (3. 10.) pa na domači Poleni proti Ra-
dljam. 

FUTSAL

1. SFL: Benedikt odprl sezono z zmago
Igralci KMN Benedikt so sezono 2015/2016 

v 1. SFL odprli na najboljši možni način. V 
domači dvorani v Benediktu so premagali 
goste iz Ajdovščine z rezultatom 3:2. Minuli 
konec tedna so Benedičani v 2. krogu klonili 
v gosteh proti mariborski ekipi RE/MAX z 
rezultatom 2:7. Ob tem je potrebno pouda-

riti, da Mariborčani v letošnji sezoni veljajo 
za enega izmed favoritov za naslov državne-
ga prvaka. Nova, težka preizkušnja pa čaka 
igralce Benedikta že nocoj (25. 9.), ko bodo 
v domači dvorani gostili ekipo Oplast Koba-
rid, ki podobno kot Mariborčani ciljajo v vrh 
slovenske lige. Tekma se bo pričela ob 20. uri.

KOLESARSTVO

Uspešni mladi kolesarji in kolesarke KK TBP Lenart

Tajda Hamler do prve zmage na domači dirki
KK TBP Lenart je 6. septembra 2015 organi-
ziral kolesarsko dirko, ki je štela za pokal Slo-
venije v kategoriji dečkov, deklic in mladincev. 
Skupaj se je pomerilo 200 kolesarjev in kole-
sark iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. 
V dirki na točke, kjer so tekmovalci v vsakem 
drugem krogu nabirali točke v šprintih, je v ka-
tegoriji deklic C/U13 svojo prvo zmago osvoji-
la Tajda Hamler. Zmaga je še toliko slajša, saj je 
Tajda prvič na najvišjo stopničko stopila prav 
na domači dirki, pred domačimi navijači. O 
njeni borbeni in dobri vožnji priča tudi poda-
tek, da je med deklicami U/15 osvojila končno 

2. mesto. Odličen Tajdin uspeh so dopolnili še 
Tomaž Ornik, ki je med dečki B osvojil 4. me-
sto ter v isti konkurenci Miha Strmšek z 9. in 
Tino Mokič z 11. mestom. Med dečki C je Nik 
Rojsko prikolesaril do 5. mesta. V kategoriji 
dečkov A je Aljaž Divjak osvojil 10. mesto, 
Vid Peršak pa 18.
Med mlajšimi mladinci je Maj Gungl zasedel 
14. mesto, mesto za njim pa Žiga Slekovec. 
Skupaj z mlajšimi mladinci so se pomerile tudi 
mladinke in članice. Skupno 22., a 1. mesto 
med dekleti je dosegla članica KK TBP Lenart 
Eva Skaza. 

Mark Tivadar v Benediktu
Mark Tivadar, srednješolec iz Malih Bako-

vec pri Murski Soboti, želi, da bi ob njegovih 
nastopih z njegovo glasbo in petjem bili lju-
dje veseli in sproščeni, zatorej veliko nasto-
pa. Pripravlja pa tudi svoj prvi redni koncert, 
kjer bodo sodelovali tudi dru-
gi mladi glasbeniki in pevci. 
Tega napoveduje za 9. okto-
ber ob 20. uri v Benediktu v 
Slovenskih goricah.

Že okroglih deset let se ta 
mladi živahni fant z glasbo in 
petjem profesionalno ukvarja. 
Marku so na njegovi glasbeni 
poti v veliko podporo starši, 
stari starši, podjetje Falkon 
Jožefa Žigerta iz Očeslavec v občini Gornja 
Radgona, sestra Melanie in številni prijatelji.

Zatorej je lahko doslej Mark posnel že štiri 
videospote (»Disco in harmonika«; »Facebook 
in pajdašica«; »Kjer je pijača, tam smo mi«; 
»Danes se bom veselil«). Letos, pred kratkim, 
pa je zaključil snemanje že petega videospota, 

ki mu je dal naslov »Slovenija«. Snemanja je 
namreč opravil v različnih slovenskih krajih, 
na svojih koncertih, še zlasti v tujini, pa ve-
dno poskuša predstaviti krajinske lepote Slo-
venije. Že od samega začetka glasbene poti 

veliko nastopa v sosednji Av-
striji in je zatorej pesmi na svo-
ji prvi zgoščenki z naslovom 
»Disco in harmonika« posnel v 
slovenščini in nemščini.

Na koncertu v Benediktu, 
9. oktobra, bodo poleg Marka 
Tivadarja (& Band) nastopili 
še: Suzana Mally, ansambel 
Klapovühi, skupina Genialci, 
Stane Vidmar, Urška Flisar, 

Damjan Murko, Matic Mulec (Kocka), Si-
mon Škrlec (bobni), Anja Pustak Lajovič, 
ansambel Kumske punce, Marina Dalmati-
na, Prekmurske mažoretke Bakovci, Pištek 
in godci Porini pa počini. Nastope bo pove-
zovala Suzana Mally.

Filip Matko

Andreja Tusulin razstavlja Mariboru
Andreja Tusulin se z ljubi-

teljskim slikarstvom ukvarja 
že nekaj let, vendar je komaj 
lani pričela sodelovati na 
različnih likovnih razstavah. 
Pripravila je 4. samostojne li-
kovne razstave in se udeležila 
16-ih skupinskih. Od 3. do 29. 
avgusta je imela samostojno 
razstavo v Galeriji kreativnih 
v Mariboru z naslovom »OD-
DALJEVANJE«. Razstavljala 
je 42 svojih umetniških del, 
izdelanih z mešano tehniko 
in oljem na platnu. Na otvo-
ritvi razstave, ki jo je vodila Janja Roškarič, 
je nastopila flavtistka Lucija Ornik. Andreja 
je na otvoritvi likovne razstave za ljubitelje 
umetnosti in mode predstavila tudi tekstilne 
vreče z motivi njenih umetniških slik. 

Osnove likovnega izraža-
nja pridobiva pri akademski 
slikarki Nataliji Šeruga in li-
kovni pedagoginji Nini Šulin, 
ki je o njenem ustvarjanju na-
pisala, da se Andreja povečini 
posveča abstraktnemu slikar-
stvu. Velike geometrijske for-
me, ki dominirajo platnom, 
so pogosto linijsko obdelane 
z žico, ta pa v Andrejine slike 
vnaša tretjo, kiparsko dimen-
zijo in tako razgiba njihovo 
teksturo.

Je članica treh likovnih 
društev in sicer: Kulturnega društva Ivan 
Cankar Jurovski Dol, Kluba likovnikov Le-
nart – Babičina skrinja in Likovnega društva 
Gornja Radgona.

Miroslav Breznik

IZ KULTURE
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Satirični vogalček 
Jožeta Vanturja

»Peter, zakaj si danes tako zamišljen?« je 
šivilja Marica pri malici povprašala rezkar-
ja Petra.

»Ne vem, ali bo sin dobil štipendijo za 
deficitarne poklice ali ne,« je odvrnil Pe-
ter. »Javni sklad Republike Slovenije za 
štipendiranje bo podelil tisoč štipendij po 
sto evrov za tiste, ki se šolajo za deficitarne 
poklice. Štipendije bodo delili po vrstnem 
redu oddanih vlog. Rok za oddajo vlog je 
začel teči 11. septembra ob 9. uri.«

»Čudovito!« je komentirala Marica. 
»Tvoj sin je 11. septembra zagotovo poslal 
vlogo v Ljubljano, zato ti ni treba nič več 
skrbeti.«

»Ne bodi smešna, Marica,« je zakrilil z 
rokami Peter. »Pri tem, kdo bo dobil šti-
pendijo, za katero se poteguje več tisoč 
mladih, ne bodo odločali dnevi, temveč 
sekunde in minute.«

»Kako to misliš?« je presenečeno pov-
prašal mizar Tone.

»En razpis za te štipendije so že razve-
ljavili, ker je toliko mladih hkrati na svojih 
računalnikih želelo odpreti spletno stran 
omenjenega javnega sklada, kjer so objavili 
vloge za razpis, da se je računalniški sistem 
na skladu sesul,« je pojasnil Peter. »Kljub 
temu da mnogi niso mogli do vlog, je na 
razveljavljenem razpisu že v prvih urah 
vloge oddalo več tisoč mladih. Samo pomi-
slita: na ponovljenem razpisu si je več tisoč 
mladih prizadevalo, da bi oddali vlogo 11. 
septembra v prvi minuti po 9. uri.«

»O, presneta reč, to pa ni enostavno,« se 

je prijel za glavo Tone. »Kako je ta problem 
rešil tvoj sin.«

»Skupaj sva preudarila vse možnosti,« je 
dejal Peter. »Razmišljala sva takole: pred 
skladom v Ljubljani bo dolga vrsta, zato tja 
nima smisla hoditi; tudi na pošti v Lenartu 
se bo zagotovo nabralo veliko mladih, ki 
bodo vsi želeli oddati vlogo v prvi minuti 
po 9. uri; tudi pa Petrolovih servisih, kjer 
lahko človek odda pošto, se bo pred deveto 
nabralo veliko mladih, saj so že občinske 
uprave vloge za evropska sredstva na osmi 
razpis pošiljale minuto po polnoči s Petro-
lovih črpalk …«

»Peter, nehaj že dolgoveziti in povej, ka-
kšno rešitev sta pogruntala s sinom.«

»Enostavno,« je dejal Peter. »Šla sva na 
prvo pošto v sosednjo Avstrijo in tam po-
štnemu uslužbencu vse lepo razložila. Zelo 
se je potrudil in na vlogo udaril štampiljko 
natanko ob 9. uri in štiri sekunde. Sedaj pa 
sem zaskrbljen, ker ne vem, če bodo vloge, 
poslane iz tujine, na javnem skladu upošte-
vali.«

»To bodo že morali, saj smo v Evropski 
uniji,« je dejala Marica. »Ti nama s Tone-
tom raje povej, kaj so na vse to porekli av-
strijski poštni uslužbenci.«

»Tako so se krohotali, da so se vsi držali 
za trebuhe,« je pojasnil Peter. »Njihov šef 
pa je dodal, da so na našem javnem skladu 
pravi umetniki birokracije – po takšnem 
razpisu bodo namreč lahko dali štipendijo, 
komur bodo hoteli.«

Vloga za štipendijo
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela
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Čudežen otrok
»Vi ste bili zagotovo čudežen otrok,« je sindi-
kalni zaupnik dejal direktorju.
»Zakaj tako mislite?«
»Ker se mi zdi, da ste že pri desetih letih 
vedeli vse, kar veste zdaj.«

Pomemben direktor
»Jaz sem skoraj bog v naši tovarni,« je direk-
tor dejal prijatelju.
»Kako si to ugotovil?«
»Skoraj vsi se obnašajo, kot da me ni.«

Prošnja
»Dragi ata, v Ljubljani imam čudovito lju-
bico. Pošlji mi denar,« je sin napisal očetu na 
podeželje. 
»Dragi sin, doma imam veliko denarja, pošlji 
mi ljubico,« je odgovoril ata.

Prijatelj
»Mladenič, kaj vas je pripeljalo k meni?« je 
zdravnik povprašal mladega pacienta.
»Prišel sem vas vprašati za nasvet. Moj pri-
jatelj je na izletu v tujini dobil spolno bolezen, 
sedaj pa ne ve, kako bi si pomagal.«
»Razumem. Slecite si hlače in mi pokažite 
svojega prijatelja.«

Nova tajnica
Direktor je zijal v novo tajnico in jo slačil s 
pogledi. Ko je sunkovito obrnila glavo in ga 
pogledala, jo je vprašal: »Je kaj narobe?«
»Ne, ne, samo preverjam, če se je zataknila 
zadrga.«

Inteligenčni kvocient
»Veš, kaj se zgodi, če se Celjan z najnižjim 
inteligenčnim kvocientom preseli v Lju-
bljano?«
»Seveda. Inteligenčni kvocient v Celju se 
dvigne.«
»Ja, pa tudi v Ljubljani.«

Zgledi
»Sinko, naj te bo sram, ker imaš vedenje manj 
primerno,« je mama okarala sina.
»Po kom pa naj se v naši družini zgledujem, 
kako naj se vedem?«
»Naj ti bo vzor tvoj oče. V zaporu se tako 
lepo obnaša, da ga bodo spustili pol leta prej.«

Pri kirurgu
»Operacija je nujna. Ali si lahko privoščite 
njeno plačilo?« je kirurg vprašal pacienta.
»Najprej mi vi povejte, ali bi bila še vedno 
nujna, če bi vam rekel, da za njeno plačilo 
nimam dovolj denarja.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Lenarški kolesarji s tremi medaljami 
z državnega prvenstva v vožnji na 
čas
V soboto, 12. septembra, je na Otočcu po-
tekalo državno prvenstvo v vožnji na čas za 
kategorijo dečkov in deklic. Mladi kolesar-
ji KK TBP Lenart so se s tega tekmovanja 
ponovno vrnili z medaljami. In sicer so 
osvojili kar tri. Med deklicami C je 3. me-
sto osvojila Tajda Hamler. Enak uspeh je 
uspel tudi Niku Rojku, za katerega je bil to 
sploh prvi kronometer. Za tretjo medaljo, 
srebrno, pa je z 2. mestom poskrbel Tomaž 
Ornik. Zanj je to že 4. letošnja medalja z 
državnih prvenstev. Na prvenstvu so na-
stopili med dečki A še Aljaž Divjak (12.) in 
Vid Peršak (22.), med dečki pa Miha Strm-
šek (13.) in Rok Cebek (16.). 

Dejan Kramberger
Na Otočcu, ob kolesarjih je njihov trener Beno Puntar



 NE NAZADNJEOVTARJEVE NOVICE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Zahvala udeležencem prireditve Agatine 
skrivnosti 2015

LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojna agencija Slovenske gorice z vsemi sodelujočimi - organi-
zatorji prireditve Agatine skrivnosti 2015 - se zahvaljujemo vsem udeležencem, posebej še velikemu 
številu pohodnikom. S svojo srčnostjo, vztrajnostjo in pogumom ste dokazali, da med nami še živi 
spomin na nesmrtno ljubezen Agate in Friderika. 

Prav tako se želimo še enkrat iskreno zahvaliti vsem sponzorjem, donatorjem, društvom in pro-
stovoljcem za prispevek k letošnji lepo uspeli prireditvi Agatine skrivnosti. Brez vaše pomoči nam 
ne bi uspelo. 

Skupaj smo dokazali, da v srcih nosimo ljubezen do naših čudovitih Slovenskih goric - katerih 
mnoge zgodbe še čakajo na nas, da jih skupaj odkrijemo.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Nekaj utrinkov s pohoda Agatine skrivnosti 
29. avgusta 2015
Foto: E. P., Radio SG, arhiv LAS

Krvomočnica (Geranium)
Krvomočnica je bila 

leta 2004 izbrana za traj-
nico leta pri nemških vr-
tnarjih, ki menijo, da je 
primerna roža za vsako 
gredico in idealen partner 
za večino okrasnih rastlin.

V Sloveniji v naravi ra-
ste 19 vrst krvomočnic, 
najdemo jih vse od nižin 
do planin. Najpogostejše 
domače ime je babji zob. 
Omenila bom le nekaj teh 
divjih lepotic, ki sem jih 
odkrivala na planinskih poteh in na pote-
panjih po naših krajih.

Na Črni prsti sem občudovala srebrno 
krvomočnico, nizko rastlinico s srebrnimi 
narezljanimi listi in roza cvetovi, ki raste 
med planinsko trato. Bohinjski travniki so 
me očarali z modrino travniške krvomočni-
ce. Na Zelenici pa je družbo pogačicam, or-
licam in lilijam delala modra gozdna krvo-
močnica. Na naših travnikih najdemo rjavo 
rdečo krvomočnico, ki ima tudi na listih 
rjave pege. Smrdljička ali divji roženkravt 
raste pod grmovjem ali robovih gozdov, 
ima nekoliko neprijeten vonj in je tudi zdra-
vilna rastlina. Krvomočnice so glede lege in 
zemljišča nezahtevne, uspevajo tako v senci 

kot na soncu v vseh vr-
stah prsti. Niso občutljive 
na bolezni in škodljivce, 
tudi polži se jih izogibajo 
zaradi posebnega vonja. 
Sadimo jih vse leto, naj-
primernejše je sajenje v 
jeseni. Z delitvijo korenin 
jih razmnožujemo po-
mladi, ko poženejo listi. 
Cvetijo v beli, rožnati, 
vijolični in škrlatni bar-
vi. Na cvetnih lističih, ki 
jih je pet, so močno po-

udarjene žile, kar cvetu daje poseben čar. 
V višino zrastejo od 15 do 70 cm. Višjim 
damo oporo in jih po cvetenju porežemo, 
da spodbudimo novo cvetenje. Tudi listi kr-
vomočnic so zanimivi, saj so različnih barv 
in oblik, spominjajo na čipke in perje. Nizke 
sorte sadimo na robove gredic in skalnjake, 
nekatere sorte služijo kot pokrovne rastline, 
višjim pa damo mesto med vrtnicami, pe-
runikami, travami …

Posadite jih v svoj vrt, mene so osvojile, 
kljub temu da niso tako vpadljive. Zagota-
vljam vam, da vam bodo zlezle pod kožo, ko 
jih boste pogledali pobliže.

Marija Čuček, foto: Milko Čuček


