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Mesto Lenart v pričakovanju pomladi, foto: Toni Konrad

IZ VSEBINE Ovtarjevih novic

Pogovori Ministrstva za notranje zadeve RS in Občine Lenart o Črnem lesu so se nadaljevali

Delovni sestanek Občinskega sveta Občine Lenart 
na temo Namestitveni center za tujce Črni les

V četrtek, 3. marca 2016, ob 18. uri je v 
prostorih Občine Lenart potekal delovni se-
stanek Občinskega sveta Občine Lenart na 
temo Namestitveni center za tujce Črni les.

Z Ministrstva za notranje zadeve je na Ob-
čino Lenart prispela pobuda za ponoven sklic 
seje oziroma delovnega sestanka občinskega 
sveta, ki jo je podal državni sekretar Boštjan 
Šefic. Ker je o tej temi občinski svet odločal 
na izredni seji in je sklep glede namestitve-
nega centra Črni les v veljavi, se je župan od-
ločil za sklic delovnega sestanka. Sestanka so 
se udeležili predsednik Državnega zbora RS 
dr. Milan Brglez, državni sekretar na Mini-
strstvu za notranje zadeve RS Boštjan Šefic, 

vodja Centra za tujce v Postojni mag. Jože 
Konec, direktor Policijske uprave Maribor 
Danijel Lorbek, komandir Policijske postaje 
Lenart Srečko Artenjak, svetniki Občinskega 
sveta Občine Lenart in predstavniki medijev.

V uvodu sta dr. Milan Brglez in Boštjan 
Šefic predstavila aktualno stanje begunske 
problematike v Sloveniji in razloge za usta-
novitev izpostave Centra za tujce v bivšem 
hotelu Črni les.

Župan Janez Kramberger je navedel razlo-
ge, zakaj lokacija hotela Črni les ni primerna 
za izpostavo Centra za tujce ali kakršen koli 
namestitveni objekt za begunce. Poudaril 
je, da je območje Črnega lesa v prostorskih 

aktih opredeljeno kot območje, namenjeno 
športu, rekreaciji in turizmu. Polega tega je 
bivši hotel za občino pomemben za razvoj 
turizma, saj si ob-
čina že leta priza-
deva, da bi hotel 
zaživel. Jezero Ko-
marnik je naravna 
vrednota držav-
nega pomena, bli-
žina avtoceste in 
državne ceste ne-
primernost loka-
cije le podkrepita. 
Sklep občinskega 
sveta je negativen, 
kar pomeni, da 
nasprotuje name-
ri o ustanovitvi 
začasne izpostave 
Centra za tujce na 
lokaciji objekta in 
je še vedno v veljavi.

Vodja Centra za tujce Jože Konec je po-
vedal, da bi v Črnem lesu uredili izpostavo 
Centra za tujce zaprtega tipa, v kateri bi bile 
nameščene osebe, ki so v postopku vračanja 
iz Slovenije. V tovrstnih objektih vlada pose-
ben režim s 24-urnim fizičnim in video nad-
zorom in policijskim varovanjem, kot določa 
Pravilnik o postopku nastanitve v Centru za 
tujce ter obliki in vsebini izkaznice o dovoli-
tvi zadrževanja na območju Republike Slo-
venije.

Sledila je je razprava, v kateri so svetniki 
zastavili številna vprašanja. Mnenja so bili, 
da od pristojnih ne prejmejo popolnih in 

ustreznih informacij glede namestitvenega 
centra in na podlagi nepopolnih podatkov 
ne morejo ponovno odločati.

Župan je v zaključku ponovno poudaril, da 
pristojne poziva, da pri odločitvi o ustanovi-
tvi izpostave Centra za tujce v Črnem Lesu 
upoštevajo odločitev občinskega sveta in da 
je sklep o nasprotovanju tej nameri še vedno 
v veljavi. Iz celotne razprave je bilo razvidno, 
da svetniki vztrajajo pri negativnem stališču 
do Namestitvenega centra Črni les.

Predstavniki Ministrstva za notranje zade-
ve RS so v zaključku dejali, da bodo Občini 
Lenart poslali predlog v pisni obliki, temu 
bodo sledila nadaljnja usklajevanja.

www.lenart.si, foto: E. P.
Nadaljevanje opisa dogajanja na str. 2

Črni les – izpostava Centra za tujce?
Dogajanja, ki jih je z napovedjo odprtja 

izpostave Centra za tujce v Črnem lesu 
sprožilo Ministrstvo za notranje zadeve, 
so se nadaljevala. Izredni seji lenarškega 
občinskega sveta, o kateri smo obširno 
poročali v prejšnji številki, so sledili obisk 
predsednika DZ v Lenartu, protestni shod 
in delovni posvet lenarškega občinskega 
sveta s predstavniki MNZ in predsedni-
kom DZ. Župan in svetniki občine Lenart 
so na njem znova poudarili, da ne bežijo 
od odgovornosti oz. pomoči tujcem, ki 
so se znašli v stiski, a nekdanji hotel Črni 

les ni primeren za nastanitev tujcev. Tudi 
zato ne, ker na tam območju želijo razvijati 
športnorekreacijsko oz. turistično dejav-
nost, kar je zapisano tudi v razvojnih na-
črtih občine. Izpostavili so tudi varnostni 
vidik centra in strah občanov, ki korenini v 
tem, da nimajo konkretnih podatkov, kdaj 
in kako dolgo bi takšen center deloval ter 
koliko ljudi bi bilo nastanjenih v njem. Po-
govori na temo prebežnikov se bodo še na-
daljevali, končno lokalno odločitev pa bo 
imel občinski svet.

E. P.
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Vladni obisk v Podravju tudi v UE Lenart

V okviru vladnega obiska Podravja se je 
9. marca na pobudo Lokalnega odbo-
ra Stranke modernega centra Lenart 

del obiska odvil tudi v Upravni enoti Lenart. 
Uspešno podjetje TBP, d. d., je obiskal dr-
žavni sekretar iz Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 
Aleš Cantarutti. V po-
govoru med državnim 
sekretarjem in direk-
torjem družbe Stani-
slavom Loncnerjem ter 
tehničnim direktorjem 
dr. Danilom Rojkom 
so sodelovali tudi ob-
činska svetnika občine 
Lenart iz Stranke mo-
dernega centra Tilen 
Štefanec in Marko Ar-
nuš ter predsednica LO 
Lenart Jožica Krajner. 
Namen obiska je bil 
predstaviti dobro pod-
jetje v našem lokalnem 
okolju, ki zaposluje ve-
liko število ljudi, prav 
tako invalidov, in pod-
pira lokalne kulturne 
dogodke. 

Osnovno šolo Cer-
kvenjak je obiskala mi-
nistrica za izobraževa-
nje, znanost in šport dr. 
Maja Makovec Brenčič 
skupaj z državno se-
kretarko Andrejo Ber-
le Lakota, direktorjem 
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovo 
šolstvo mag. Gregorjem Mohorčičem ter s 
poslanko Vesno Vervega. Po sprejemu ravna-
telja je le-ta vse povabljene goste čez prostore 
osnovne šole odpeljal v nove prostore nizko-
energetskega petoddelčnega vrtca, ki deluje 
kot organizacijska enota skupnega zavoda OŠ 

Cerkvenjak –Vitomarci od leta 1999. Pred na-
govorom ravnatelja šole mag. Mirka Žmavca 
in župana občine Cerkvenjak Marjana Žmav-
ca, ki sta nakazala, da bi v Cerkvenjaku še kaj 
potrebovali, je vse prisotne razveselil lep pro-
gram predšolskih otrok in učencev OŠ Cer-

kvenjak. Na koncu je vse prisotne nagovorila 
še ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, ki ni 
ničesar obljubljala, povedala je le, da časi, kar 
zadeva infrakstrukturna vlaganja, niso ro-
žnati, kot so bili deset let nazaj. Obiska so se 
prav tako udeležili člani LO SMC.

Jožica Krajner, Franc Bratkovič

VROČA TEMA

Predsednik DZ Brglez na pogovoru v Lenartu

V Lenartu je 26. februarja na pobudo 
predsednice Lokalnega odbora SMC 
Lenart Jožice Krajner s člani in zain-

teresirano javnostjo potekal pogovor o be-
gunsko-migrantski tematiki. Osrednji gost, 
podpredsednik stranke SMC in predsednik 
DZ dr. Milan Brglez, je uvodoma dejal, da je 
treba razumeti strah ljudi in zato se je potreb-
no pogovoriti in izmenjati mnenja. »Pri re-
ševanju problematike je potrebno upoštevati 
ustavne in mednarodne 
zaveze ter zagotoviti 
civilizirano obravnavo 
beguncev in migrantov. 
Ključno je sodelovanje 
vseh deležnikov z lokal-
no skupnostjo in zago-
tovilo, da zaradi begun-
cev ljudje niso ogroženi 
in da se skrbi, da tudi ne 
bodo. Slovenija je dol-
žna zagotoviti ustrezne 
postopke za tiste, ki za 
to zaprosijo, še zlasti za 
ranljive skupine, kot so 
otroci brez spremstva, 
kjer nimamo izbire in so 
mednarodne zaveze ab-
solutno jasne. Je pa dej-
stvo, da država ne more 
kar tako uporabljati zmogljivosti, ampak se je 
treba z lokalnimi skupnostmi dogovoriti, kje, 
kako, s kakšnimi pogoji, s kakšnim varova-

njem se takšne zadeve lahko razvijejo.«
Na pogovoru sta sodelovala tudi poslanca 

SMC Dušan Radič in Vesna Vervega, ki je 
poudarila, da je v prvem planu varnost lo-
kalnega okolja in da zagotovimo solidarnost 
tistim, ki so v tem trenutku tega najbolj po-
trebni. Dogodka so se med drugim udeležile 
predsednice LO Lenart, Murska Sobota in 
Pesnica Jožica Krajner, Ksenija Flegar in Sla-
vica Klemenčič, podpredsednica LO Ormož 

Helena Srnec, svetnik Damir Orehovec iz LO 
Maribor in predstavniki LO Ptuj.

Jožica Krajner, foto: arhiv SMC

Protestni shod na Trgu osvoboditve v Lenartu

Ideja za protestni shod se je oblikovala na 
socialnem omrežju Facebook, poziv zanj 
pa je javno pozdravil tudi poslanec An-

drej Čuš. Shod z okrog 300 udeleženci se je 
začel v petek, 26. februarja, ob 16-ih, udeleži-
li pa so se ga tudi mnogi protestniki s Ptuja, 
Gornje Radgone, Murske Sobote, s Ptuja, iz 
Kidričevega pa tudi iz Šenčurja, Ljubljane in 
tudi iz Avstrije. Poudarki govornikov in pro-
testnikov niso bili uperjeni samo zoper obli-
kovanje migrantskih centrov po Sloveniji, 
ampak proti drži in potezam vlade, ne zgolj 
povezanih z migrantsko krizo. Ob opozorilih 
na nevarnosti, ki bi jih prinesla morebitna 
izpostava Centra za tujce v Črnem lesu, so 

protestniki zahtevali, da se na Slovenskem 
spoštujejo slovenski običaji, navade in zako-
ni. Begunce naj namestijo v marmornate pa-
lače v Ljubljani, na Metelkovi, v tovarno Rog, 
v Murgle … 

Kot prvi je zbrane nagovoril poslanec SDS 
Andrej Čuš. Sledili mu je nagovor Roka Jar-
ca, člana facebook strani Slovenija, moja 

domovina. Franc Donko iz občine Sve-
ta Trojica je izpostavil, da kdor želi biti del 
evropskega okolja, mora upoštevati tradi-
cijo in pravila, ki v tem okolju veljajo, sicer 
ne more postati del te civilizacije. Politiki ne 
smemo dopustiti zatiranja svojega ljudstva; 
ostro se je izrazil tudi proti drži nemške kan-
clerke Merklove. Lenarški župan mag. Janez 
Kramberger je poudaril stališča, sprejeta na 
izredni seji občinskega sveta, neprimernost 
lokacije in ostro kritiziral slabo komunikaci-
jo med ministrstvom in občino. »Ne želimo 
komunicirati tako, da smo postavljeni pred 
dejstvo! Želimo vsekakor dobiti pisni doku-
ment, v katerem bo vse natančno opredelje-

no, da bomo lahko upošte-
vaje vsa dejstva pristojno 
razpravljali in odločali. Od-
ločal bo občinski svet ali 
občani na referendumu.« 
Poslanec Franc Breznik 
(SDS) je pozdravil miren 
shod. Izpostavil je vpraša-
nje, ali Slovenija v primerja-
vi z Madžarsko izvaja suve-
renost na svojem ozemlju. 
Ravnanje vlade je označil 
za »buldožer-koalicijo« in 
zavrnil trditve, da smo ne-
etični in nesolidarni, kar 
smo dokazali s sprejemom 

beguncev pred 20 leti. Opozoril je na mešanje 
kultur v primerjavi s položajem v nekdanji 
»multi-kulti« Jugoslaviji in se protestnikom 
zahvalil, da branijo avtentičnost Slovenije. 
Udeležence shoda je seznanil s pobudo, da 
se lenarški Trg osvoboditve preimenuje v Trg 
Jožeta Pučnika.

Edvard Pukšič

Dr. Brglez: Pri reševanju begunske krize moramo najti vzdržne in ži-
vljenjske rešitve v soglasju z lokalno skupnostjo.

Videnje ljudi in dogodkov

Ženske v današnjem svetu
Iz dneva v dan videvam kolone beguncev 

iz sveta, kjer ženske večinoma nimajo no-
bene veljave. Med potujočimi jih je veliko, 
veliko tudi z majhnimi otroki. Gredo skupaj 
s svojimi moškimi, od katerih so v vseh po-
gledih odvisne. Izjema so posamezne pogu-
mne, večinoma izobražene ženske, ki pa ne 
potujejo v druge bolj razvite dežele kot be-
gunke, ampak se v svojih državah borijo za 
človekove pravice, četudi jim grozi zapor ali 
pa so celo zaprte.

V marcu imamo dva ženska praznika: 8. 
marec in materinski dan. Žensk se moški 
spomnijo večinoma z rožico ali dvema, ne-
kateri pa tudi z bogatim darilom, da se jim 
odkupijo. Nič ali pa malo moški naredijo za 
to, da bi ženske postale v večjem številu ude-
ležene v javnem življenju, da bi jih bilo več 
na vodilnih mestih. Resnici na ljubo pa so 
za to krive tudi ženske same, ki celo nekate-
re najbolj sposobne nočejo nič slišati o svoji 
udeležbi v politiki. Nekatere celo menijo, da 
je njihova edina vloga vzgoja otrok in skrb za 
družino.

Tako mislijo tudi mnogi moški, ki se jim 
ženske iz različnih razlogov pokoravajo. Žen-
ske in celo mladoletni otroci so izkoriščani, 
ne samo v nerazvitem svetu, kot poceni de-
lovna sila. Še vedno so moški v povprečju 
bolje plačani za enako ali podobno delo, kot 
ga opravljajo moški.

V svetu je malo žensk, ki bi imele odločil-
no besedo v vladah v svojih državah. Celo v 
Ameriki, ki se ima za najbolj demokratično 
državo na svetu, kandidira za predsednico 
ženska, ki pa se mora krčevito boriti s šte-
vilnimi moškimi kandidati za nominacijo za 
predsednico, čeprav ji pomaga mož, nekdanji 
predsednik ZDA. V Burmi je končno uspelo 
ženski priti na čelo izvršne oblasti. Pred tem 
pa je bila v zaporu in tudi drugače zaposta-
vljena.

Zanimivi so zadnji dogodki v zvezi z nem-
ško kanclerko Angelo Merkel, ki je dolgo 
veljala in marsikje še velja za najbolj vplivno 
žensko na svetu, v Evropi pa sploh. Znana 

komentatorka Dela Saša Vidmajer je v Sobo-
tni prilogi Dela 30. januarja 2016 zapisala, da 
je Merklova ta čas brez partnerjev v Evropi 
in da njena avtoriteta pojema. Kot piše, je z 
zamenjavo vlade na Poljskem izgubila svoje 
somišljenike, v Španiji se je poslovila konzer-
vativna vlada, ki se je vrsto let politično in 
ekonomsko ravnala po nareku Nemčije. Prvi, 
ki ji je izrecno obrnil hrbet, pa je italijanski 
premier Matteo Renzi.

Za zdaj ima še večinsko podporo v Nemči-
ji, tudi med sicialdemokrati, s katerimi sku-
paj vlada.

Ženske so po vsem svetu, zlasti pa še v 
nerazvitem svetu, spolno izkoriščane, na pri-
mer v Indiji. Že mlada dekleta se vdinjajo kot 
prostitutke, ki jih na vse načine izkoriščajo 
njihovi »mentorji«.

Še vedno se ponekod lahko poročijo le z 
moškim, ki so jim ga izbrali starši. Ženske 
povsod po svetu so z delom dvakrat obreme-
njene, čeprav se počasi kažejo spremembe na 
bolje. Zaposlene trdo garajo v svojih firmah 
ali pri zasebnikih, doma pa skrbijo za kuho in 
za vsa druga gospodinjska dela. Celo najbolj 
izobražene v svojih državah ne dobijo dela, 
tudi zato, ker so ženske. Nekateri delodajal-
ci celo zahtevajo pred zaposlitvijo žensk, da 
se zavežejo, da med delom pri njih ne bodo 
zanosile.

V večini držav so ženske, ki imajo ljube-
zensko zvezo z drugimi ženskami, zaničeva-
ne, morda še bolj kot moški, ki ljubijo druge 
moške.

Nekateri skrajneži zahtevajo od žensk, da 
je njihova dolžnost poskrbeti za potomstvo, 
pri čemer jim je malo mar, ali imajo za to 
človeka vredne pogoje. Ne dovolijo jim, da 
se same odločajo, ali in koliko otrok bodo 
rodile, in ne upoštevajo, da imajo predvsem 
ženske pravico odločati o tem.

Vsaka ženska mora imeti pravico delovati 
v politiki, se izobraževati in delati v poklicu, 
za katerega se je izobraževala.

Tone Štefanec

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane 
in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne 
uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg prispevka je praviloma 
20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so 
možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 
30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), 
fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij 
opravi uredništvo. Članki, ki do 11. 3. niso bili dostavljeni v uredništvo oz. zanje ni bil potrjen 
dogovor o rezervaciji prostora, niso prišli v poštev za objavo. Objavljeni prispevki izražajo 
stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne 
objavljamo. Naslednja številka izide 29. aprila 2016! 

        Uredništvo
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Resolucija za družbo zdravja
Na ministrstvu za zdravje so pripravili pre-

dlog »Resolucije o nacionalnem planu zdra-
vstvenega varstva 2016–2025 – Skupaj za druž-
bo zdravja«, ki ga je že sprejela vlada. O njem 
bo kmalu stekla razprava v državnem zboru.

V predlogu resolucije piše, da smo v Slove-
niji leta 1992 s tedanjo zakonodajo postavili 
trdne temelje sistema zdravstvenega varstva 
na evropskih vrednotah solidarnosti, enakosti 
in pravičnosti. To je državljanom Slovenije za-
gotavljalo dostopno in kakovostno zdravstve-
no varstvo. V mednarodnih primerjavah se 
Slovenija lahko pohvali z dobrimi rezultati, ki 
kljub bremenom tranzicije v marsičem prese-
gajo rezultate bolj razvitih držav. Načelo Sveta 
Evrope, da zavarovanim osebam zagotavljamo 
preventivno in kurativno zdravstveno varstvo, 
so pristojni v Sloveniji še nadgradili z zagota-
vljanjem nujnega zdravljenja tudi osebam brez 
zdravstvenega zavarovanja. 

Zaradi finančne krize, daljše življenjske 
dobe, dragih zdravstvenih tehnologij in drugih 
razlogov je vzdržnost sedanjega zdravstvenega 
sistema vse bolj vprašljiva. Zato je nujno spre-
jeti nov nacionalni plan zdravstvenega varstva. 
Priporočila iz Evropske unije nakazujejo smer 
reforme zdravstvenega sistema: prispevati bo 
morala h krepitvi učinkovitosti zdravstvenega 
sistema, k izboljšanju dostopnosti do zdra-
vstvenega varstva in do povečanja prožnosti 
zdravstvenih sistemov.
Zdravje Evropejcev, tudi prebivalcev 
Slovenije, se izboljšuje

Avtorji resolucije ugotavljajo, da se zdravje 
Evropejcev sicer izboljšuje, vendar ne povsod 
in ne za vse enako. K razlikam v zdravju po-
membno prispevajo razlike v dostopnosti do 
zdravstvene oskrbe, pa tudi razlike v izobrazbi, 
socialno-ekonomskem položaju, delovnem in 
bivalnem okolju in podobno. Zato mora skrb 
za zdravje postati odgovornost vseh resorjev, 
saj zdravstvo zgolj v enem delu prispeva k 
pogojem za zdravo in aktivno življenje v vseh 
življenjskih obdobjih. K boljšemu doseganju 
ciljev zdravja prispevajo tudi partnerstva s sin-
dikati, združenji delodajalcev, zbornicami, ne-
vladnimi organizacijami, lokalnimi skupnost-
mi ter, na nekaterih področjih, z industrijo 
in zasebnim sektorjem. Tak pristop k skrbi za 
zdravje imenujejo avtorji resolucije »zdravje v 
vseh politikah«.
V Sloveniji imamo relativno dobro 
zdravstvo

Po ocenah Svetovne zdravstvene organiza-
cije je sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji 
med bolje delujočimi v Evropi, v Sloveniji pa 
dosegamo visoko raven zdravja. Seveda pa se 
v Sloveniji soočamo s širšimi globalnimi izzi-
vi, ki bodo vplivali na delovanje zdravstvenega 
sistema v bodoče.

Pričakovano trajanje življenja je v Sloveniji 
preseglo 80 let in je za eno leto nad povprečjem 
Evropske unije. Višje izobraženi prebivalci Slo-
venije živijo dlje in so v boljšem zdravstvenem 
stanju kot prebivalci z najnižjo stopnjo izo-
brazbe.

Umrljivost novorojenčkov (gre za kazalnik, 
ki govori o dostopnosti in kakovosti zdravstve-
ne oskrbe nasploh) je v Sloveniji med najniž-
jimi v državah OECD. V letu 2012 je znašala 
1,6 smrti novorojenčkov na 1.000 živorojenih 
otrok. Po tem kazalniku so bili od nas boljši 
samo v Islandiji. Tudi glede maternalne umr-
ljivosti v obdobju od 2009 do 2011 se Slove-
nija uvršča med uspešnejše države (triletna 
povprečna stopnja znaša 1,5 smrti mater na 
100.000 živorojenih otrok). 

Precepljenost populacije zaradi otroških bo-
lezni – kazalnik, ki govori o vključenosti popu-
lacije v preventivne programe – je v Sloveniji 
enaka povprečju Evropski uniji.

Po podatkih OECD ima Slovenija izmed 
vseh držav EU najnižji delež oseb, ki si niso 
mogle privoščiti zdravstvene oskrbe zaradi fi-
nančnih ali drugih razlogov. Sodimo med 17 
evropskih držav, ki vsem svojim prebivalcem, 
tudi migrantom, zagotavljajo dostop do zdra-
vstvenega varstva. 

Med zavarovane osebe (tj. zavarovance in 
njihove družinske člane – zakonci in otroci) 
sodijo še druge pomembne skupine, med kate-
rimi so tudi posamezniki, ki so socialno ogro-
ženi in nezaposleni. 

Neenakosti v zdravju med posameznimi 
skupinami prebivalstva in med regijami so 
bile v Sloveniji po podatkih raziskav relativno 
majhne. 

V letu 2012 smo imeli v Sloveniji 2,5 zdrav-
nika na 1.000 prebivalcev, povprečje v Evrop-
ski uniji pa je znašalo 3,4 zdravnika na 1.000 

prebivalcev. V istem letu je bilo število sester 
na 1.000 prebivalcev 8,2, medtem ko je bilo 
povprečje sester v Evropski uniji 8,0. Število 
farmacevtov na 1.000 prebivalcev je bilo v dr-
žavah Evropske unije v povprečju 0,75, v Slo-
veniji pa 0,56, pri čemer so upoštevani farma-
cevti, ki delajo na področju zdravstva. 

Slovenci zdravnika obiščemo enako pogosto 
kot Nizozemci, in sicer približno šestkrat na 
leto. Povprečna ležalna doba v naših bolnišni-
cah je krajša od povprečja v uniji. Tudi glede 
porabe zdravil imamo razmeroma ugodne re-
zultate.
Pri razvoju zdravstva še veliko izzivov

»Čeprav so podatki za Slovenijo glede ključ-
nih zdravstvenih kazalnikov relativno ugodni 
oziroma ne predstavljajo večjega odstopanja 
od evropskega povprečja, obstaja še precej po-
dročij, kjer bo treba aktivnosti na nacionalni 
ravni okrepiti ali jih na novo vzpostaviti. Na 
pomanjkljivosti v organizaciji in financiranju 
zdravstvenega varstva nas med drugim opo-
zarjajo tudi čakalne vrste in nezadovoljstvo 
zdravstvenih delavcev z razmerami v zdra-
vstvu,« ugotavljajo avtorji resolucije. 

Zato bo v bodoče treba več storiti zlasti 
za zagotavljanje finančne stabilnosti sistema 
zdravstvenega varstva. 

Nedorečene so tudi vloge in odgovornosti 
javne mreže izvajalcev in povezovanje med nji-
mi, vključno s podporo informacijskih tehno-
logij, za integracijo zdravstvene oskrbe.

Slovenija sodi med države z dobro razvi-
tim in zelo dostopnim primarnim zdravstve-
nim varstvom, slabši pa smo pri zagotavljanju 
kontinuitete (sledljivosti gibanja pacienta v 
sistemu zdravstvenega varstva) in celovitosti 
obravnave. Razdrobljenost sistema in sodelo-
vanje med različnimi ravnmi, izvajalci in pro-
fili predstavlja velik izziv.

Povečati bo treba tudi nadzor nad kakovo-
stjo in varnostjo zdravstvene oskrbe. Nujen je 
tudi napredek na področju e-zdravja.
Največ ljudi umre od srčno-žilnih bo-
lezni in raka

Po vsem razvitem svetu ljudje največ umi-
rajo zaradi srčno-žilnih bolezni ter raka (70 
odstotkov smrti).

Med dejavniki tveganja v Sloveniji največji 
izziv ob debelosti predstavljata alkohol in to-
bak. 

Pri obvladovanju dejavnikov tveganja smo 
v Sloveniji v preteklih letih dosegli napredek, 
obstaja pa še veliko priložnosti za izboljšanje 
stanja, predvsem v uveljavljanju dokazano 
učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov, kot 
so zvišanje cen za zdravju škodljive izdelke, 
zmanjšanje njihove dostopnosti in prepoved 
oglaševanja. Kljub visoki podpori javnosti, 
predvsem na področju tobaka in alkohola, ti 
ukrepi doslej še niso dobili ustrezne politične 
podpore.

Izziv predstavlja tudi vrsta drugih kroničnih 
bolezni in stanj, kot so npr. kronične bolezni 
dihal, nevrodegenerativne bolezni, depresija, 
avtizem, epilepsija, kostno-mišične bolezni in 
bolezni zob in ustne votline. V prihodnjih letih 
lahko predvsem zaradi staranja populacije pri-
čakujemo npr. porast nevrodegenerativnih bo-
lezni. Poseben problem predstavljajo različne 
oblike demence, ki so s finančnega vidika tretja 
najdražja skupina bolezni, takoj za boleznimi 
srca in ožilja ter rakom.
Najbolj pomemben je zdrav način 
življenja

Z zdravim načinom življenja in ustrezno 
obravnavo dejavnikov tveganja za kronične 
bolezni, kjer so ti znani, bi lahko pomembno 
zmanjšali pojavnost kroničnih bolezni in nji-
hovega bremena za posameznika, sistem zdra-
vstvenega varstva in družbo kot celoto. 

Tudi duševne bolezni pomenijo veliko iz-
gubo in obremenitev za gospodarstvo, pokoj-
ninsko-invalidski sistem in socialno varstvo, 
izobraževanje ter pravosodni sistem in sistem 
izvrševanja kazenskih sankcij. V Sloveniji se je 
uporaba antidepresivov samo v letih od 2002 
do 2008 podvojila. 

Pomemben kazalnik duševnega zdravja je 
umrljivost zaradi samomora. V Sloveniji smo 
še vedno v samem vrhu Evropske unije po šte-
vilu samomorov na sto tisoč prebivalcev, če-
prav se to število od leta 1990 zmanjšuje.

Podatki o zdravstvenem stanju delavcev v 
Sloveniji kažejo, da so poškodbe, še zlasti pri 
delu, pomemben zdravstveni problem zapo-
slenih.

Prebivalstvo se stara 
Dodatno k povečevanju bremena kroničnih 

bolezni in stanj ob dejavnikih tveganja za te 
bolezni prispeva staranje prebivalstva. V Slo-
veniji je bilo leta 2010 že okoli 17,5 odstotka 
prebivalcev starejših od 65 let (pod povpre-
čjem EU), leta 2020 naj bi bilo starejših več kot 
20 odstotkov (nad povprečjem EU), leta 2050 
pa 30 odstotkov prebivalcev.

Tudi v Sloveniji ugotavljamo, da so razlike 
v zdravju vedno bolj odraz socialno-ekonom-
skih dejavnikov (izobrazba, dohodek, zaposle-
nost), ki vplivajo na posameznikovo zdravje ne 
glede na kraj oziroma regijo bivanja. Iz podat-
kov je razvidno, da je več tistih z dejavniki tve-
ganja nasploh med prebivalci z nizkim social-
no-ekonomskim položajem in nižjo izobrazbo. 

Navedene razlike med različnimi skupinami 
prebivalcev vplivajo tudi na pričakovano tra-
janje življenja oziroma na umrljivost. 30-letni 
moški z visoko izobrazbo lahko pričakuje 7,3 
leta daljše življenje kot moški z nizko izobraz-
bo in 4,3 leta krajše življenje kot 30-letna žen-
ska z visoko izobrazbo; pa tudi 1,8 leta krajše 
življenje kot ženska z nizko izobrazbo. Umrlji-
vost dojenčkov pri materah z največ osnovno-
šolsko izobrazbo je 2,6-krat večja kot pri mate-
rah z najmanj višješolsko izobrazbo. 

K slabšemu zdravju prispeva tudi slabša do-
stopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe 
posameznih skupin prebivalstva zaradi njihove 
drugačne etnične pripadnosti, slabega social-
no-ekonomskega položaja (revni, brezposelni, 
osebe v negotovih zaposlitvah, starejši z nizki-
mi prihodki) ali različnih oblik oviranosti ali 
odvisnosti. 
Kriza pušča posledice tudi pri zdravju 
ljudi

V času gospodarske krize se je povečalo tudi 
število oseb, ki iz različnih razlogov nimajo 
urejenega zdravstvenega zavarovanja in jim je 
zagotovljena samo nujna medicinska pomoč. 
Razlogi so predvsem v neplačevanju prispev-
kov za zdravstveno zavarovanje, neureditvi sta-
tusa pri dolgotrajni brezposelnosti in nestalnih 
oblikah zaposlitve (prekarne zaposlitve). Za 
ureditev tega problema je potrebna boljša ko-

ordinacija med sistemom zdravstvenega var-
stva in sistemom socialnega varstva. 

Med grožnje zdravju uvrščamo izbruhe na-
lezljivih bolezni ali okoljska tveganja, do kate-
rih pride spontano, zaradi nesreč, onesnaženja 
okolja, bioterorizma ali drugih okoliščin, kot 
so ekstremni vremenski pogoji. Poseben izziv 
predstavlja tudi odpornost mikrobov na zdra-
vila. Z vsem tem se v zadnjem desetletju države 
soočajo predvsem v luči globalizacije. 

Veliko besed je v resolucijo napisano v prid 
finančni vzdržnosti zdravstvenega sistema. Si-
cer pa Slovenija z resolucijo izpolnjuje ustavne 
in zakonske obveze pri zagotavljanju dostopa 
do primernega, kakovostnega in varnega jav-
nega zdravstvenega varstva vsem prebivalcem. 
Temeljne vrednote, za katere se resolucija za-
vzema, ostajajo univerzalnost, solidarnost, 
enakost, pravičnost financiranja, dostopnost, 
kakovost in varnost zdravstvene oskrbe.

V resoluciji so zapisani tudi poglavitni cilji 
na področju zdravja: boljše zdravje in blago-
stanje ter manj neenakosti v zdravju prebival-
cev Slovenije; dostopen, uspešen in stabilen 
sistem zdravstvenega varstva, ki se učinkovito 
prilagaja potrebam prebivalstva; zadovoljni 
pacienti in izvajalci ter večji prispevek zdra-
vstva k razvoju Slovenije.
Knjiga o razvoju zdravstvenega varstva 
na 92 straneh

V resoluciji so nato navedeni številni kon-
kretni ukrepi za dosego želenih ciljev po posa-
meznih področjih, od preventive in osnovnega 
zdravstvenega varstva, preko bolnišničnega 
zdravljenja do dodatnega zavarovanja za nego 
v starosti. Ukrepov je toliko, da obsega reso-
lucija v celoti 92 drobno popisanih strani. Gre 
za pravo malo knjigo o razvoju zdravstvenega 
varstva pri nas, ki jo bodo obravnavali, dopol-
nili in sprejeli poslanci v državnem zboru. Zdaj 
pa je čas za javno razpravo o razvoju zdravstve-
nega varstva v strokovni in politični javnosti, 
še zlasti pa med ljudmi v občinah. Ko bo reso-
lucija sprejeta, bodo osnovne smernice razvoja 
določene.

Priredil T. K.

Bodo institut uklonilnega zapora odpravili?

Vlada je pripravila predlog sprememb 
zakona o prekrških. Če ga bodo po-
slanci v državnem zboru sprejeli, v 

Sloveniji ne bomo več imeli instituta uklo-
nilnega zapora. Njegovo ukinitev je že pred 
časom zahtevalo tudi ustavno sodišče.

Novela zakona prinaša nekatere rešitve, ki 
so v določenem delu sistemske narave: dolo-
ča sistemske podlage za uvedbo administra-
tivnega sankcioniranja pravnih oseb na tak-
sativno določenih področjih, ki jim je skupna 
stroga regulativna ureditev; določa pravne 
podlage za določanje sistemskih odstopov v 
uredbah za izvrševanje uredb Evropske unije; 

določa ozko zasnovane izjemne primere, ko 
se domet domače prekrškovne pristojnosti 
širi izven teritorija Republike Slovenije; ce-
lovito prenavlja institut nadomestitve plači-
la globe z delom v splošno korist; omogoča 
obročno plačilo globe in stroškov postopka; 
prenavlja institut zastaranja pregona za pre-
kršek; prenavlja institut odložitve izvršitve 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 
ter določa pravne podlage za vzpostavitev 
enotne informacijske infrastrukture za upra-
vljanje z evidencami prekrškovnih organov 
pri ministrstvu za pravosodje. 

T. K.

Izbira najboljših mladih prostovoljcev 

Mladinski svet Slovenije je pred 
kratkim objavil natečaj, imenovan 
»Prostovoljec leta«. Na njem bodo 

izbrali najboljše prostovoljke in prostovoljce, 
prostovoljski projekt, najboljšega mladinske-
ga voditelja oziroma voditeljico in najboljši 
mladinski projekt za preteklo leto. K natečaju, 
ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja, je mla-
dinski svet pritegnil tudi ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Rok za oddajo prijav je 8. april 2016. Pre-
dloge za izbiro »naj prostovoljke« in »naj 
prostovoljca« lahko na natečaj pošljejo vse 
nevladne organizacije, društva, javne insti-
tucije, neformalne skupine in posamezniki 
– skratka vsi, ki so v svoje dejavnosti v letu 
2015 vključevali prostovoljstvo.

Pri posameznikih bodo najboljše izbirali v 
več kategorijah – v starostnih skupinah do 19 
let, od 20 do 30 let in nad 30 let, izbrali pa 
bomo tudi »naj mladinskega voditelja« oziro-
ma »naj mladinsko voditeljico«. Pri projektih 
pa bodo izbirali »naj prostovoljski projekt« 
ter »naj mladinski projekt«. Poseben pouda-
rek bodo letos namenili mednarodnemu pro-
stovoljstvu. V zvezi s projekti velja omeniti, 
da šteje za projekt kakršnakoli organizirana 
aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi – 

torej ni nujno, da gre za projekt v strogo ad-
ministrativnem pogledu.

Pogoji za sodelovanje so natančno nave-
deni v natečaju, zato velja opozoriti samo na 
dva: Predlagatelj je lahko pravna ali fizična 
oseba ali skupina oseb – torej posameznica 
oziroma posameznik, neformalna skupina, 
društvo, mladinski svet, zavod, ustanova ali 
katerakoli druga zasebna ali javna institucija. 
Predlagatelj mora imeti utemeljeno povezavo 
s predlaganim prostovoljcem in poznati vsaj 
del njegovega prostovoljstva. Prijavljeni po-
sameznik oziroma posameznica za opravlja-
nje svojega prostovoljnega dela ne sme biti 
plačan oziroma zaposlen. Mora pa biti sezna-
njen s prijavo in se z njo strinjati, kar mora 
potrditi s podpisom prijavnice ali priložene-
ga življenjepisa. Sicer pa mladinski voditelj 
na omenjenem natečaju pomeni prostovoljca 
(ali prostovoljko), mlajšega od 30 let, ki vodi 
mladinsko organizacijo oziroma njeno enoto 
ali skupino posameznikov v okviru mladin-
ske organizacije, neformalne skupine ali dru-
gih institucij. 

Natečaj je lepa priložnost za društva, klu-
be, združenja in organizacije, da se oddolžijo 
svojim mladim članom in članicam, ki so se 
lani najbolj izkazali pri prostovoljnem delu.

T. K.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Benedikt

Občinam vladni obisk v Podravju ni 
prinesel veliko

Obisk Vlade Republike Slovenije v Po-
dravju je bil dobra priložnost za izme-
njavo mnenj in za to, da so se ministri 

lahko seznanili s konkretnimi razmerami na 
terenu, kaj več pa v občinah od tega obiska 
ne bomo imeli, pravi župan občine Benedikt 
Milan Gumzar. »Kdor je od vladnega obiska 
pričakoval kaj več, je bil v zmoti. Nasploh 
gredo takšni obiski v tako širino, da se o čem 
konkretnem sploh ni mogoče dogovoriti.«

Kot pravi Gumzar, bi bilo drugače, če bi se 
ob obisku dogovorili za ozek nabor tem in če 
bi ob koncu obiska sklicali novinarsko kon-
ferenco in javnosti predstavili konkreten do-
govor v obliki akcijskega načrta za reševanje 
posameznih konkretnih problemov.

Gumzar je, kor pravi, v okviru programa 
vladnega obiska skupaj z drugimi župani iz 

Podravja sodeloval na pogovoru z ministrom 
za javno upravo Borisom Koprivnikarjem. 
»Govorili smo v glavnem o stvareh, ki jih 
že vsi poznamo in so povezane s strategijo 
razvoja lokalne samouprave, novega pa ni-
smo zvedeli nič,« pravi župan Benedikta. »V 
ospredju razprave sta bila dva stara problema: 
prenizke povprečnine, ki jih država nakazuje 
občinam, in premajhna vloga občin pri raz-
deljevanju evropskih sredstev v novi finančni 
perspektivi. Težko bi rekel, da smo na tem po-
govoru zbližali stališča ali slišali kakšne nove 
argumente.«

»Toliko o tem, kaj je vladni obisk prinesel 
občinam,« pravi Gumzar. »Kaj je prinesel go-
spodarskim družbam v Podravju in podjetni-
kom, pa ne morem soditi, ker na teh pogovo-
rih nisem sodeloval.«

Reforma zdravstva naj skrajša čakalne vrste
Trenutno je v Sloveniji v 

razpravi tudi predlog reso-
lucije o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva do leta 
2025, ki predvideva reformo 
našega zdravstvenega sistema. 
Ali so se občine že vključile v 
to razpravo? »Župani o razvo-
ju oziroma reformi zdravstva 
še nismo poglobljeno razpra-
vljali, posamezne razprave na 
to temo pa so že bile, zlasti v 
občinah,« pojasnjuje Gumzar. 
»Veliko pa smo v zadnjem času 
razpravljali o urgentnih cen-
trih. V naši občini se ne stri-
njamo s tem, da se urgentne 
službe v manjših zdravstvenih 
domovih ukinjajo.«

Kot pravi Gumzar, občani 
Benedikta koristijo zdravstvene storitve v Le-
nartu, Gornji Radgoni in Mariboru, kjer ima-

jo osebnega zdravnika, ki si ga 
vsak lahko izbere po svoji volji. 
Starejši občani imajo osebnega 
zdravnika v glavnem v Lenar-
tu. Vendar pa si na območju 
občine Benedikt mnogi želijo, 
da bi imeli v bližnji prihodno-
sti zopet svojo zdravstveno am-
bulanto v Benediktu, urgentno 
službo pa v kraju, kjer je sedež 
upravne enote. K specialistom 
pa hodijo Benedičanke in Be-
nedičani tja, kamor jih napoti-
jo osebni zdravniki.

»Kar se tiče zdravstvene 
reforme, menim, da bi zanjo 
naredili največ, če bi skrajšali 
čakalne vrste,« pravi Gum-
zar. »Največja rak rana našega 
zdravstva so namreč ravno ča-

kalne vrste. Te pa bo težko skrajšati brez do-
datnih finančnih sredstev.«

Vse dokumente za gradnjo naj izdajajo na enem mestu
V javni obravnavi je tudi nova zakonodaja 

o gradnji objektov. Nekateri razmišljajo, da bi 
določena dovoljenja zopet izdajale občine. 

»Kar se tiče gradbenih dovoljenj in vse 
druge potrebne dokumentacije za gradnjo, jo 
je treba izdajati na enem mestu,« je prepri-
čan Gumzar, ki ima na tem področju veliko 
izkušenj, saj se je Benedikt v času njegovega 
županovanja izredno razširil. »Vse papirje 
in dokumente, ki so potrebni za gradnjo, naj 
izdajajo na enem mestu - če je to upravna 
enota, naj vse dokumente izdajajo na upravni 
enoti, če se odločijo za občino, pa naj vse do-
kumente izdajajo občine,« pravi.

Veliko je tudi polemik, ali je pri indivi-
dualni gradnji v lastni režiji potreben vodja 

gradnje. Gumzar meni, da bi bilo najbolje, če 
bi projektant spremljal gradnjo stanovanjske 
hiše ali drugega objekta od začetka do konca, 
torej od projekta, vodenja gradnje do izdaje 
uporabnega dovoljenja. »Vse bi moralo biti v 
eni osebi, potem bi na tem področju zavladal 
red,« poudarja.

Ta čas je v javni razpravi še več drugih za-
konov, ki vplivajo na delo v občinah in na 
življenje in delo ljudi. Zato je prav, da se obči-
ne, ki so najbližje občanom, tvorno vključijo 
v te razprave in pripomorejo k temu, da bodo 
zakoni napisani po meri ljudi in občanov in 
ne po meri birokratov.

T. K.

Iz OO SLS Benedikt:

Kdaj se bo vrtec v Benediktu gradil naprej?

Spoštovane občanke in občani, vse pre-
večkrat mi zastavljate takšno in podob-
na vprašanja o dokončanju vrtca v Be-

nediktu. In če zavrtimo spomin nazaj, v leto 
2014, ko sva se z Milanom Gumzarjem pote-
govala za župana, sva oba obljubljala, da bo 
vrtec zgrajen že v letu 2015. Morda bi lahko 
bil. Pa ni. Zakaj? Se je z določenimi odloči-
tvami preveč čakalo? 

Nesporno dejstvo je, da je najverjetneje za 
vse nas dokončanje izgradnje vrtca ena iz-
med nujnih in prepotrebnih investicij, ki se 
mora dokončati. Dejstvo je tudi, da občino 
zavezuje dokument o sofinanciranju, po ka-
terem bi izgradnja vrtca morala biti končana 
že do 31. 12. 2015. Ker se to ni zgodilo, lahko 
občina sredstva tudi vrača. Res je tudi, da je 
župan lani v oktobru sklical posvet vseh sve-
tniških skupin, na katerem smo se poenotili o 
pogojih in načinu, kako čim prej nadaljevati 
z izgradnjo vrtca. Sklep so svetniki soglasno 
sprejeli na 1. izredni seji 9. novembra 2015. 
Sprejeti sklep je dal županu in občinski upravi 
mandat, da nadaljujejo s pripravo razpisa za 
oddajo nedokončanih del na vrtcu in iskanju 

najugodnejšega ponudnika za financiranje 
projekta. Župan je na posvetu pojasnjeval, da 
projekta ne želi nihče financirati in da si je 
pridobil le eno ustno ponudbo za financira-
nje, katera pa je bila po naši oceni zelo visoka. 
Nad izjavo smo bili presenečeni, saj na podla-
gi ustne ponudbe niti ne moreš vedeti, kaj vse 
te lahko v nadaljevanju še čaka. Naš predlog 
je bil, da mora občina pridobiti vsaj dve 
primerljivi pisni ponudbi. Še več, na obči-
no smo celo mi pripeljali enega izmed po-
nudnikov, ki je dal cenejšo ponudbo. S tem 
smo dokazali, da ne želimo samo kritizirati, 
ampak je naš resničen cilj dokončanje izgra-
dnje vrtca. In kako se je nadaljevalo?

Po nekaj tednih je občina le uspela pripra-
viti in objaviti razpis za nadaljevanje del. Na 
razpis je prišlo nekaj ponudb, ki so izpolnje-
vale zahteve. Vendar, glej ga zlomka. Ugotovi 
se, da je v razpisu bila »proceduralna napa-
ka«, ki bi lahko privedla do neljubih zapletov 
in celo tožb ponudnikov proti občini, zato se 
je župan, verjetno pravilno, odločil in razpis 
razveljavil. Nato so pripravljavci razpisa na-
pako popravili in razpis ponovno objavili. Po 

Užitek ob reki – vključena tudi občina Benedikt

Glede na to, da ima v današnjem času 
vedno večji pomen uveljavitev bla-
govnih znamk, ki pripomorejo k 

večji prepoznavnosti izdelkov in storitev na 
trgu, se je tudi Občina Benedikt odločila, 
da pristopi k projektu Genuss am 
Fluss – Užitek ob reki. Občinski svet 
Občine Benedikt je na svoji 2. redni 
seji dne 10. 12. 2014 sprejel sklep o 
čezmejnem sodelovanju ter pristo-
pil k navedenemu projektu. Namen 
širitve projektov na naše območje je 
omogočiti vsem našim ponudnikom 
vključitev v promocijo in trženje 
znotraj omenjene blagovne znamke 
tudi na avstrijski strani meje. Do 
danes je k projektu pristopilo čez 
sto sodelujočih ponudnikov, kot so 
izletniške kmetije, vinotoči, doma-
če obrti in gostinski lokali, o katerih 
najdete še več informacij na spletni 
povezavi http://genussamfluss.at/.

9. julija 2015 je bila Občina Be-
nedikt uradno sprejeta v projekt 
Genuss am Fluss – Užitek ob reki. 
Slovesen sprejem je bil v Gostilni 
na kmetiji Kaučič v Trsteniku. K 
projektu se je pridružila tudi Dru-
žina Kaučič. Na sprejemu je vodja 
projekta Margreth Kortschak-Huber 
predala županu občine Milanu Gu-
mzarju tablo z napisom Užitek ob 
reki občina članica, Družini Kaučič 
pa tablo z napisom Užitek ob reki 
član ponudnik.

Gostilna na kmetiji Kaučič z na-
stanitvijo nudi gostom prenočišča 
z 8 opremljenimi sobami, dnevne 
malice, kosila, tradicionalne kmečke 
jedi, pri njih lahko praznujete roj-
stne dneve ali jahate, poleti pa organizirajo 
aktivne počitnice za otroke. Sprejmejo lahko 
do 150 oseb.

17. februarja 2016 pa je v Penzionu Petelin 
v Benediktu potekala slovesna predaja table 
še eni novi pridruženi članici, Andreji Pe-

telin. Penzion Petelin vam lahko postreže s 
kavico ali raznimi sladicami, dnevno svežimi 
malicami, družinskimi kosili, domačo kuhi-
njo in še in še. Sprejmejo lahko do 160 gostov, 
kar pomeni, da lahko pri njih praznujete roj-

stni dan, sveti krst, obhajilo, birmo, poroko in 
še kakšno slovesnost. Možna pa je tudi rekre-
acija, saj imajo urejeni dve igrišči za balinanje 
in rusko kegljišče. Za prenočitev pa imajo na 
razpolago 6 opremljenih sob.

Občinska uprava Občine Benedikt

Občina Cerkvenjak

O razvojnih priložnostih za podjetja in 
podjetnike

Občina Cerkvenjak je v sodelovanju s 
Slovenskogoriškim forumom konec 
februarja pripravila okroglo mizo na 

temo »Razvojne priložnosti za mikro, mala 
in srednje velika podjetja«, na kateri so po-
leg številnih podjetnikov iz Cerkvenjaka in 
osrednjih Slovenskih goric sodelovali tudi 
direktorica Razvojne agencije Slovenske go-
rice (RASG) Tanja Vintar, Irena Podletnik in 
Marko Milenkovič iz Mariborske razvojne 
agencije (MRA) ter direktor podjetja Qua-
drofoil iz Slovenske Bistrice Marjan Rožman.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil predsednik 

Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela, je 
zbrane najprej pozdravil župan občine Cer-
kvenjak Marjan Žmavc. Dejal je, da v obči-
ni Cerkvenjak posvečajo veliko pozornosti 
razvoju podjetništva, zato se vsako leto se-
stanejo s podjetniki in z njimi pogovorijo o 
morebitnih problemih. Poleg tega pa sku-
paj s podjetniki vsako leto organizirajo tudi 
okroglo mizo na aktualno temo s področja 
podjetništva, razmišljajo pa tudi o ustano-
vitvi podjetniškega foruma, ki bi bil občini 
v pomoč pri oblikovanju pozitivne klime za 
razvoj podjetništva.

Milan Gumzar: Za reformo 
zdravstva bi največ storili, če 
bi skrajšali čakalne vrste.

meni sedaj znanih podatkih je menda razpis 
v drugo uspel. Ponudbe so bile oddane in v 
teh dneh vsi pričakujemo, da se bo končno 
nekaj zgodilo. Upam, da bodo gradbinci na 
objektu že, ko boste vi brali ta zapis. Naloga 

župana in občinske uprave pa je sedaj poiska-
ti vsaj dve primerljivi ponudbi za financira-
nje – to ga zavezuje sprejeti sklep izredne seje 
občinskega sveta.

Pa še nekaj o drugi investiciji v občini
Ne glede na finančni krč in višino kredi-

tov, ki jih ima naša občina, se zavedamo, da 
bi bilo obdobje čisto brez investicij verjetno 
še slabše za občino, še posebej pa za nas, 
občane. Prav zaradi tega so svetniki sprejeli 
proračun občine Benedikt za leto 2016, v ka-
terem je zajeta tudi investicija »Rekonstruk-
cija JP 704811 (Drvanja–Zagajski Vrh–Bač-
kova)« v znesku 55.000,00 eur. Svetniki so 
na svoji 10. redni seji, ki je bila 24. 2. 2016, 
že obravnavali sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta za in-
vesticijo rekonstrukcije omenjene javne poti. 
Vrednost investicije po stalnih cenah z vklju-
čenim DDV znaša 121.340,07 eur. Občina 
bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja 
sredstev na osnovi 23. člena Zakona o finan-

ciranju občin. Investicijo naj bi financiralo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Viri financiranja so sledeči: lastna 
finančna sredstva v znesku 7.381,07 eur, za-
gotovljena v letu 2016. Nepovratna sredstva 
na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 45.584 
eur, zagotovljena v letu 2016. Lastna sredstva 
v znesku 68.375 eur, zagotovljena za vračanje 
brezobrestnega kredita od leta 2018 do leta 
2026. Izvedba investicije pa je odvisna od 
zagotovitve sredstev s strani ministrstva v le-
tošnjem letu. Omenjeni predlog je potrdilo 
6 (šest) svetnikov, od tega 5 svetnikov OO 
SLS Benedikt. V kolikor bo občina uspela 
pridobiti sredstva pri ministrstvu, se bo javna 
pot gradila v letošnjem letu. Želim si, da res.

Mag. Milan Repič, OO SLS Benedikt
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Regijska garancijska shema v Podravju
Irena Podletnik iz MRA je na okrogli mizi 

predstavila Regijsko garancijsko shemo v Po-
dravju v obdobju 2015–2025. Kot je dejala, je 
Slovenski regionalno razvojni sklad lani apri-
la objavil razpis za izbiro izvajalcev regijskih 
garancijskih shem (RGS)za vso Slovenijo. Na 
območju Podravja je bila za izvajalca izbra-
na MRA. Sklad je v RGS vložil 1,2 milijona 
evrov kot dolgoročno vlogo. Na osnovi teh 
sredstev je mogoče dobiti 4,8 milijona evrov 
kreditov oziroma 2,4 milijona garancij. 

Cilj regijsko garancijske sheme je, da bi 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
olajšali dostop do kreditov z zmanjšanjem 
bančnih zahtev za njihovo zavarovanje. Po-
leg tega naj bi s pomočjo omenjene sheme 
pospešili razvoj malega in srednjega gospo-
darstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov 
v Podravju, povečali investicijske aktivnosti 
v regiji, zmanjšali stopnjo brezposelnosti in 
vzpostavili možnosti za prestrukturiranje go-
spodarstva v Podravju.

Ko je govorila o značilnostih RGS, je Po-

dletnikova poudarila, da shema traja 10 let, 
da odobrava garancije prva tri leta (do 22. 5. 
2018 oziroma do porabe sredstev). Podjetja 
lahko dobijo kredite največ do 8 let z mo-
žnostjo moratorija za eno leto, ki je vključen 
v obdobje osmih let. Garancija znaša 50 od-
stotkov odobrenega bančnega kredita. Kredi-
tni pogoji v RGS pa so naslednji: najnižji zne-
sek kredita je 8.000 evrov, najvišji pa 150.000 
evrov; obrestna mera in stroški odobritve ter 
vodenja so različni po posameznih bankah; 
doba vračanje je do 8 let; finančna konstruk-
cija projekta mora biti zaprta; garancije ni 
mogoče odobriti za kredite, ki nadomeščajo 
obstoječe kredite; prijavitelj prejeti kredit za-
varuje s 50-odstotno garancijo pri RGS in z 
drugimi oblikami zavarovanj; črpanje kredita 
je namensko v roku treh mesecev od skleni-
tve pogodbe; investicijski projekt mora ostati 
v statistični regiji najmanj tri leta po zaključ-
ku; prijavitelj se mora zavezati, da bo ohranil 
število zaposlenih še najmanj tri leta.

Evropska podjetniška mreža
Evropsko podjetniško mrežo je na okro-

gli mizi predstavil Marko Milenkovič iz 
MRA. Povedal je, da jo je v podporo malim 
in srednje velikim podjetjem leta 2008 usta-
novil Direktorat za podjetništvo in industri-
jo Evropske komisije. Danes ima Evropska 
podjetniška mreža 600 centrov v več kot 
40 državah v Evropi in svetu, v njih pa de-
luje okoli pet tisoč izkušenih strokovnjakov. 
Mreža nudi podjetnikom informacije o no-
tranjem trgu Evropske unije, promovira ini-

ciative in programe Evropske unije in nudi 
pomoč podjetjem in podjetnikom pri nave-
zovanju stikov s partnerji v drugih državah 
Evropske unije. V ta namen so lani pripravili 
1200 povpraševanj, 50 poslovnih ponudb in 
povpraševanj, 16 kooperacijskih srečanj in 
150 poslovnih sestankov. Poleg tega pa so 14 
podjetjem omogočili, da so našla partnerje v 
tujini in z njimi sklenila poslovno in razisko-
valno partnerstvo.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
Direktorica RASG Tanja Vintar je spre-

govorila o »Priložnostih za podjetništvo v 
okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
(CLLD)«. Po njenih besedah se je število ob-
čin, ki so vključene v LAS Ovtar Slovenskih 
goric 2014–2020, povečalo na deset, za sofi-
nanciranje razvoja pa imajo na razpolago 2,9 
milijona evrov. V pogodbeno partnerstvo, ki 
je bilo ustanovljeno 13. 1. 2016, se je doslej 
vključilo 36 partnerjev 
(10 občin, 4 javni za-
vodi, 4. d. o. o., 1 s. p., 
1 zadruga, 2 izvajalca 
dopolnilne dejavnosti, 
1 zasebni zavod, 8 dru-
štev in 5 posamezni-
kov). Za vodilnega par-
tnerja so izbrali RASG. 
Vintarjeva je opozorila 
tudi na pogoje, ki jih 
bo v bodoče treba upo-
števati: nosilec projekta 
in partnerji v operaciji 
morajo biti iz obmo-
čja LAS; vse aktivnosti 
morajo biti izvedene 
znotraj območja LAS; 
zahtevek se vloži po 
izvedenih in plačanih 
aktivnostih; operaci-
ja ima lahko več faz; 
podpore so možne za ideje na podeželju in v 
urbanem okolju; minimalna podpora znaša 2 
tisoč evrov, maksimalna pa 40 tisoč evrov za 
operacijo; upoštevati je treba pravilo »de mi-
nimis«, po katerem lahko vsakdo dobi največ 
200.000 evrov v teh letih; davek ni upravičen 

strošek.
Tematska področja ukrepanja so ustvarja-

nje novih delovnih mest, osnovne storitve na 
podeželju, varstvo okolja in ohranjanje nara-
ve in večja vključenost mladih, žensk in dru-
gih ranljivih skupin. Vintarjeva je podrobno 
predstavila ukrepe na posameznih tematskih 
področjih, opozorila pa je tudi na druge pri-
ložnosti na področju razvoja (samooskrbo 

skozi Ovtarjevo ponudbo; čezmejno sode-
lovanje z regijo Vulkanland; nadaljevanje 
projekta Užitek ob reki; Flagship Products; 
naravna in kulturna dediščina v povezavi z 
naravo; promocijski dogodki in Ovtarjeve 
novice).

Primer dobre prakse: Quadrofoil – plovilo bodočnosti
Na okrogli mizi o razvoju podjetništva niso 

govorili samo teoretično, temveč je direktor 
Marjan Rožman iz Quadrofoila v Slovenski 
Bistrici predstavil tudi primer dobre prakse. 
Gre za družbo, ki osvaja svetovne trge z no-
vim, inovativnim in okolju prijaznim plovi-
lom na električni pogon za osebni prevoz, ki 
so ga razvili sami in je v celoti plod domačega 
znanja. Podjetje je že kupilo zemljišča na lo-
kaciji nekdanje Opekarne Pragersko, kjer na-
meravajo postaviti novo tovarno za proizvo-
dnjo sodobnih plovil, v njej pa naj bi zaposlili 
v naslednjih letih do 200 delavcev. Zanimanje 
za elegantna plovila je v svetu danes tako ve-
liko, da proizvodnja še lep čas ne bo mogla 
zadostiti povpraševanja. 

Plovilo Quadrofoil z enim polnjenjem 

baterije lahko prevozi 100 kilometrov (54 
milj). Neslišno polzi nad vodo in ne povzro-
ča nobenega valovanja ter ne pušča v okolju 
nobenih emisij škodljivih snovi. Največja hi-
trost, ki jo doseže, je 40 kilometrov na uro. Za 
vožnjo z Quadrofoilom voznik ne potrebuje 
nobenega izpita, z njim pa se lahko vozi tudi 
po naravnih parkih, saj ne povzroča nobene 
škode. Skratka, udeleženci okrogle mize v 
Cerkvenjaku so si bili edini, da je Quadrofo-
il plovilo bodočnosti za prosti čas, saj si ga 
poželi vsakdo, ki ga vidi voziti po vodi. Ude-
leženci okrogle mize so podjetju napovedali 
svetlo bodočnost, avtorjem pa so čestitali za 
že doseženo.

T. K.

Občina Lenart

Voličinski vodovod, sanacija plazu, 
financiranje društev, okolje

Županu občine Lenart mag. Janezu 
Krambergerju smo v uredništvu Ov-
tarjevih novic zastavili nekaj vpra-

šanj o vključevanju ene največjih naložb 
v javno uporabo in o sanaciji plazu, ki več 
kot dve leti čaka na sanacijo. 
Izpostavili smo tudi finančno 
oporo društvom in pomla-
dansko skrb za okolje. 
V sklopu velikega medobčin-
skega projekta za oskrbo SV 
Slovenije s pitno vodo so prebi-
valci delov KS Voličina dobili 
možnost priključitve na javni 
vodovod. Kako je s priključitva-
mi gospodinjstev? 

»V lanskem letu smo zaklju-
čili eno najpomembnejših in-
vesticij na področju javne oskr-
be z vodo, gradnjo približno 
13 km vodovodnega omrežja 
v delu Črmljenšaka, v Rogo-
znici, Selcah in Stražeh. Vesel 
sem, da so krajani KS Voličina 
to pozitivno sprejeli in urejajo 
hišne priključke na javni vo-
dovod. Do 14. marca letos je 
Občina Lenart izdala 46 soglasij oziroma po-
trdil, s katerimi so stranke uredile priključi-
tev na javni vodovod na Mariborskem vodo-
vodu. Prav tako smo letos v občinski upravi 
izdali 63 odločb o komunalnem prispevku, 
ki strankam omogočajo, da lahko pričnejo s 
postopkom priključitve na 
javni vodovod. 

Občina Lenart dveh vo-
dovodnih sistemov ne sme 
in ne more vzdrževati. Se-
daj, ko je zgrajeno javno vo-
dovodno omrežje in je nanj 
možna priključitev, Občina 
Lenart ne vzdržuje več lo-
kalnih vaških vodovodov 
in ne skrbi za izvajanje ana-
lize kakovosti pitne vode 
na lokalnih vodovodih na 
območju KS Voličina. Prav 
z namenom, da ljudem 
omogočimo priključitev na 
javni vodovod, smo v lan-
skem letu za 50 % znižali 
komunalni prispevek, kar 
se pozitivno odraža pri številu izdanih odločb. 
Veseli me dejstvo, da so občani spoznali, da 
le javni vodovodni sistem zagotavlja zdravo 
in kakovostno pitno vodo, stalni nadzor nad 
kakovostjo le-te.«
Dobri dve leti je od naravne ujme, ki je pov-
zročila škodo in težave tudi v lenarški občini. 
Najdalj časa čaka na celovito sanacijo plaz v 
Rogoznici. Brez pomoči države ta ni mogoča. 
Bodo državna sredstva prišla?

 »Na lokalni cesti v Rogoznici, ki vodi proti 
Vurberku, se je v februarju 2014 kot posle-
dica snega in žleda sprožil plaz, ki je moč-
no načel cesto. Prometna varnost na cesti je 
močno ogrožena, zato je cesta že več kot leto 
dni zaprta za promet. Sanacijo plazu smo pri-
javili na Ministrstvo za okolje in prostor RS, v 
Program odprave posledic neposredne škode 
na stvareh zaradi posledic visokega snega in 
žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 
2014. Sredi februarja letos smo od pristojne-
ga ministrstva prejeli pozitiven odgovor, da 
bodo za obnovitvena dela na tem plazu za-
gotovljena državna sredstva do višine izbrane 
ponudbe, brez davka na dodano vrednost, 
oziroma največ do vrednosti projektantskega 
predračuna. Stroške davka na dodano vre-
dnost, tehničnega nadzora in tehnične doku-
mentacije zagotovi Občina Lenart iz prora-
čuna. Izvedli smo postopek javnega naročila 
za oddajo del za sanacijo plazu in prejeli 11 
ponudb. Ponudba najugodnejšega ponudni-
ka znaša 99.000 EUR z vključenim davkom, 
kar je znatno nižje od ocenjene projektantske 
vrednosti, ki znaša 105.000 EUR brez DDV. 

Sanacija plazu bo predvidoma zaključena do 
konca junija.«
Položaj financ v občini Lenart v zadnjih letih 
je terjal urejanje po korakih in precej odte-
govanja oziroma varčevanja. To se je precej 

poznalo pri delovanju društev. 
Kako bo s sredstvi zanje letos? 

 »Kot v preteklem letu bomo 
tudi letos v začetku aprila ob-
javili javni razpis za sofinanci-
ranje društev s področja športa 
in javni razpis za sofinancira-
nje programov kulturnih dru-
štev v občini Lenart. Že lani 
so svetniki Občinskega sveta 
Občine Lenart dali pobudo, da 
bi bilo potrebno sofinancirati 
tudi društva z drugih področij, 
ki so zelo aktivna, prispevajo k 
popestritvi dogajanja v občini 
Lenart in je njihovo delovanje 
namenjeno širši javnosti. V ta 
namen je v pripravi tudi pose-
ben pravilnik za sofinanciranje 
teh društev, ki bo obravnavan 
na seji občinskega sveta 31. 
marca. Predvidevam, da bomo 

javni razpis za financiranje teh društev izve-
dli prav tako v prvi polovici aprila. Dotacije 
društvom bodo sledile v drugi polovici leta.«
Snega je bilo to zimo le za vzorec, a spomladi 
se pozorneje zazremo v okolje. Opažamo, da je 
marsikje potrebno čiščenje. 

»Leta 2012 je potekala vseslovenska čistil-
na akcija »Očistimo Slovenijo«. Po tem vzoru 
smo čistilno akcijo na območju celotne obči-
ne izvedli tudi leta 2013. V letih 2014 in 2015 
organizirane občinske akcije ni bilo, vendar 
so vsako leto čiščenje okolja organizirali člani 
Ribiške družine Pesnica in lovci v svojih re-
virjih. Prav tako so delavci Režijskega obrata 
Občine Lenart izvedli čistilne akcije na naj-
bolj izpostavljenih območjih občine, oziro-
ma na mestih, kjer je to bilo potrebno. Letos 
bomo ponovno organizirali čistilno akcijo na 
območju celotne občine. Poleg Občine Le-
nart bodo v organizaciji čistilne akcije sode-
lovali člani Sveta Krajevne skupnosti Lenart 
in Sveta KS Voličina, številna društva: Lovska 
družina Lenart, Lovska družina Voličina, 
Ribiška družina Pesnica, Planinsko društvo 
Lenart, Društvo kmečkih žena Voličina, Tu-
ristično društvo Radehova, Športno društvo 
Žerjavci … K sodelovanju vabimo posame-
znike in društva, da se nam pridružijo v čim 
večjem številu.

Akcija bo potekala v soboto, 2. aprila, med 
9. in 12. uro. Zbirna mesta za udeležence či-
stilne akcije za območje KS Lenart so: parki-
rišče pri trgovini v Zamarkovi, parkirišče na 
ŠRC Polena, sedež Turističnega društva Ra-
dehova in parkirišče pri lovskem domu LD 
Lenart. V KS Voličina se udeleženci akcije 
zberejo na parkirišču pri kulturnem domu 
v Voličini, na avtobusni postaji Selce in na 
parkirišču pri razglednem stolpu v Zavrhu.«

Edvard Pukšič

Na okrogli mizi so sodelovali (z leve) Marjan Rožman, Marjan Žmavc, 
Marko Milenkovič, Irena Podletnik in Tanja Vintar.

Mag. Janez Kramberger, 
župan občine Lenart: »Veseli 
me, da so občani spoznali, da 
le javni vodovod zagotavlja 
zdravo in kakovostno pitno 
vodo.«
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Otroci potrebujejo igro, ne računalnika!

Svetovno znani endokrinolog, predse-
dnik Svetovnega odbora Mense (sve-
tovno združenje ljudi z nadpovprečno 

inteligenco) za nadarjene otroke, avtor pro-
grama NTC (Nikola Tesla Centra) dr. Ranko 
Rajović, ki vnaša najnovejša medicinska zna-
nja v pedagogiko, je 18. 2. v organizaciji OŠ 
predaval na Sveti Ani.

Zagovornik uporabnega znanja je mnenja, 
da je reproduktivno znanje napaka staršev, 
učiteljev in vzgojiteljev, saj je na splošno pro-
blem funkcionalno znanje. Reproduktivno 
znanje je relativno dobro, uporabno znanje 
pa je pod povprečjem. S svojim NTC progra-
mom učitelje nauči, da do dobrih rezultatov 
učenci ne pridejo z reproduktivnim uče-
njem, ampak z medsebojnim povezovanjem 

informacij. Tisti, ki se uči reproduktivno, 
uporablja od 5 do 10 % možganov, tisti, ki 
uporabljajo višji fiziološki nivo povezovanja 
podatkov, pa uporabljajo od 20 do 30 % mo-
žganov. V polno zasedeni dvorani kulturne-
ga doma je na povsem praktičnih primerih 
prikazal delovanje NTC programa. Prisotne 
je tudi spomnil, naj otrokom pokažejo stare 
igre: gumitvist, frnikole, ristanc, ravbarje in 
žandarje … in naj jih čimbolj zaposlijo, a ne s 
televizorjem in računalnikom. A pazite: če je 
otrok gledal televizijo 1,5 ure, mu je potrebno 
priskrbeti 3 ure različnih iger, ki ga bodo mi-
selno in telesno zaposlovale, saj se samo na ta 
način oblikujejo sinapse v možganih.

S. R. Breznik

Predavanje patra Branka Cestnika

Župnija Sv. Ana je 12. marca gostila 
klaretinca mag. Branka Cestnika iz 
Frankolovega pri Celju. S predavanjem 

»Prihodnost krščanstva pri nas in v svetu« 
je predstavil različne vidike krščanstva skozi 
zgodovino in vlogo krščanstva v procesu glo-
balizacije, skrbi za okolje, ob srečevanju z mi-
granti in sprejemanju tujcev. Na zelo osebnih 
izkustvenih primerih je opozoril na t.i. »kr-
ščanske sekte«, ki se v določenih delih sveta 

zelo širijo, in predočil različne situacije z be-
gunci, do katerih moramo biti kristjani str-
pni in odprti ter korektno gostoljubni. Prav 
tako ni zaobšel trenutnega dogajanja v svetu 
in vojn na Bližnjem Vzhodu. To je bilo prvo 
predavanje teologa v fari, a jih v prihodnje za 
področje pedagogike, teologije, medosebnih 
odnosov … še načrtujejo. 

SReBr

Občina Sveta Trojica

Stroški za socialne transferje naraščajo

Čeprav se je v letošnjem letu na predlog 
vlade povprečnina, ki jo občine preje-
majo iz državnega proračuna, zmanj-

šala, o čemer smo v našem časniku obširno in 
celovito poročali, morajo občine v nezmanj-
šanem obsegu izpolnjevati svoje naloge, ki 
jim jih nalagajo zakoni. Med z zakonom 
določenimi nalogami, ki jih imajo občine, je 
tudi izplačevanje socialnih transferjev upra-
vičencem, ki jim jih priznajo na centrih za 
socialno delo, kjer je enotna vstopna točka za 
pridobitev vseh oblik socialnih pomoči.

Problem pa je v tem, da se je v času go-
spodarske in finančne krize obseg socialnih 
pomoči v številnih občinah povečal, država 
pa je občinam zmanjšala prilive v občinske 

proračune iz naslova povprečnine. 
Tudi v občini Sveta Trojica so se sredstva 

za socialne transferje v občinskem proraču-
nu v zadnjih letih povečala, ker se je očitno 
zaradi gospodarske krize in različnih osebnih 
okoliščin v socialni stiski znašlo več občank 
in občanov iz te občine. Tistim, ki so se upra-
vičeno zatekli po pomoč na Center za soci-
alno delo, je le-ta po črki zakona z odločbo 
priznal določeno socialno pravico, ki mu jo 
je po zakonu dolžna izplačati občina. Občina 
tako dejansko sploh more v celoti vplivati na 
obseg sredstev, ki jih mora nameniti za soci-
alne transferje.

Koliko sredstev je za socialne transferje v 
zadnjih letih namenila občina Sveta Trojica? 

Občina Sveta Ana

Seja občinskega sveta in načrtovanje investicij

Občinski svet občine Sveta Ana je na seji, konec februarja, obravnaval naslednje po-
membne projekte v prihodnje:

Čistilna naprava in kanalizacija 
Občina Sveta Ana ima izdelano projektno 

dokumentacijo in pridobljeno gradbeno do-
voljenje za investicijo Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v Občini Sveta Ana. Investi-
cija se načrtuje za izgradnjo čistilne naprave 
velikosti 2 x 650 PE in dolžino omrežja cca 
9 km. Na to čistilno napravo se bo tudi pri-
ključilo že zgrajeno omrežje iz centra Svete 
Ane. Novo omrežje se načrtuje za dele nase-
lij Krivi Vrh, Sv. Ana, Kremberk, Zg. Ročica, 
Froleh in Zg. Ščavnica. To območje zajema 
339 gospodinjstev in 1352 prebivalcev. Ob-
čina bo obravnavano investicijo prijavila na 
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-

logijo za sofinanciranje investicij po 23. členu 
Zakona o financiranju občin v letih 2016 in 
2017. Občina je upravičena do višine 69.117 
EUR nepovratnih sredstev letno. Terminski 
plan predvideva izgradnjo do leta 2019. Inve-
sticija se bo izvajala predvidoma štiri leta od 
2016 do 2019, zato je investicijska vrednost 
preračunana tudi v tekoče cene in znaša 
1.214.377,07 €. Je pa politično klimo s pobu-
do o referendumu v zvezi s čistilno napravo 
in kanalizacijo dvignil občinski svetnik in bo 
ta točka uvrščena na dnevni red naslednje 
seje, ki bo 30. 3., ko bo v obravnavi tudi za-
ključni račun.

Podeželsko razstrupljanje s poznavanjem zakladov kulturne dediščine 
"Detox"

Občina Sveta Ana se bo skupaj s partner-
ji prijavila tudi na razpis za sofinanciranje 

čezmejnih projektov Interreg Slovenija–Hr-
vaška s projektom Podeželsko razstrupljanje 

V lanskem letu smo pričeli s tematskimi srečanji, v letošnjem aprilu nadaljujemo s temo:

Stara se EVROPA in stara se SLOVENIJA
 Življenjska doba se v Evropi še naprej daljša, Slovenija pa je rahlo nad povprečjem. 
O tem in številnih možnostih, kako narediti starost (tudi) lepo in zdravo, bo govor:

v četrtek, 7. aprila 2016, ob 15. uri v Centru Slovenskih goric v Lenartu,  
predaval bo dr. Bojan Lovše

Predavanje organizirajo vodstva DeSUS Lenart, Društva upokojencev Voličina  
in Društva upokojencev Lenart.  

Vabijo tako svoje člane kot tudi njihove družinske člane.  
Po prireditvi bo manjša pogostitev;  

prispevek posameznika za celotno prireditev je 1 evro. 

Stališče ZZB Lenart ob protestnem 
shodu 

Kot predsednik organizacije pač moram 
javno opozoriti na nekatera dejstva, ki so 
med ljudmi prej povzročila še več slabe volje 
kot pa enotnost in strpnost, h kateri vsi po-
zivamo.

Gre za dogodek - shod, ki je bil 26. febru-
arja na Trgu osvoboditve v Lenartu, z ozvo-
čenjem, transparenti, tistimi ljudmi, ki so 
javno negodovali zaradi namena vlade, da bi 
tudi v Črnem lesu organizirala zbirni center 
za migrante, ki prečkajo Slovenijo na poti v 
sosednjo Avstrijo. Za dan dva. V Centru Slo-
venskih goric pa je potekala okrogla miza, ki 
jo je organizirala vlada ali stranka SMC. 

Vzkliki, kako beguncev nočemo za sosede 
itd., so bili naše ogledalo, ki ga je videla vsa 
Slovenija. Ker pa se je vsa stvar dogajala na 
Trgu osvoboditve s predlogom o preimeno-
vanju tega trga, se mi zdi prehudo, da bi mol-
čal. Avtomatično je dobil shod širšo dimenzi-
jo in drugačen namen – napad na vlado tako 
ali tako, omalovaževanje zgodovine in željo 
po spreminjanju preteklosti. Tudi sam nisem 
preživel 2. svetovne vojne in njenih strahot, 
a želim si, da se to ne bi ponovilo, zato mi 
je beseda osvoboditev in svoboda sveta stvar. 
Vsaka vojna kjerkoli na svetu dela sirote iz 
preprostih ljudi, ki niso nič krivi.

Gre za skrb za hotel Črni les, prazen. Če 
bi deloval, vsega tega ne bi bilo, ampak to je 
druga zgodba.

Treba je očuvati hotel, da ga ne razbijemo 
in uničimo še tistega, kar je ostalo, center po-
staviti kam drugam. Ampak, ali je to prava 
pot, da se poslanec in župan Občine Lenart 
postavita pred jezno množico in javno na-
sprotujeta nalogi države, da ureja določene 
naloge in naj bi menda bile občine obveščene 
o tem že prej. Članstvo v EU in drugih po-
vezavah nas pač tudi stane kakšne naloge, ki 
nam ni všeč. Koga naj ljudje poslušamo in 
komu naj verjamemo? Sprašujem se, kako bi 
reagirala, če bi bili na vladi njuni stranki. Po-
gosto čujem, nikomur več ne verjamem, vsi 
lažejo in vsi samo sebe vidijo. 

Grozno! Kaj se dogaja z nami? 
Vse to nas kot opazovalce dogajanja pač 

navdaja s skrbjo, zakaj se nista predstavnika 
(župan in poslanec) udeležila okrogle mize, 
ki je potekala v prostorih Centra Slovenskih 
goric, kjer je dal izjavo za javnost celo pred-
sednik parlamenta, in tam povedala, kakšno 
je stališče Občine Lenart ter z državo uredila 
tudi na nivoju dialoga, preko poslanca v par-
lamentu, saj je tam v službi te države. Nič ne 
vemo o tem, kaj je povedal v parlamentu o 
tem pravočasno, da bi preprečil to opcijo. Ali 
tudi on nima informacij? Ali pa noče vedeti 
določenih stvari, da bi potem lahko napadal?

Nekatere njegove izjave v javnosti o zgodo-
vini ne pijejo vode.

Zdi se nam, da begunska kriza ni vsebina 
za razčiščevanje notranjih političnih naspro-
tij, kazanje mišic ali dajanje predlogov, kako 
bi preimenovali trg, ker s tem samo poveču-
jemo napetost med Slovenci, sejemo nemir 
in celo sovraštvo na trenutke, saj so ljudje 
na robu preživetja in potrebujejo bolj kakšen 
shod proti slovenski birokraciji, proti temu, 
da ljudje ne bi čakali na vsako papirno rešitev 
več kot pol leta, na operacije in podobno več 
let. To so večji problemi Slovencev kot dej-
stvo, da bi mogoče kakšen dan prespalo v ho-
telu 50 migrantov, pri čemer poudarjam, da 
nad tako rešitvijo tudi mi nismo navdušeni. 
Zato pa imamo občine in občinske uprave, 
da v dialogu z državo rešujejo vsakodnevne 
probleme v dobro občanov, da občane infor-
mirajo o vsem. Nevednost je najboljše stanje, 
da manipuliramo z ljudmi.

Ne more biti ena stranka zaslužna za to, da 
Slovenija nima beguncev ali pa jih ima. To bi 
moralo biti globalno svetovno vprašanje vseh 
držav, rešeno že zdavnaj na drugih nivojih, 
mi pa bi morali stopiti skupaj in enotno na-
stopiti v zvezi s tem vprašanjem na kulturen 
in miren način.

Na Trgu osvoboditve pa družimo ljudi, nji-
hove dosežke in razvoj v miru in svobodi!

Alojz Bezjak

s poznavanjem zakladov kulturne dediščine 
»Detox«. V projektu so načrtovana tudi inve-
sticijska sredstva. Kot razlogi za ta projekt se 
navajajo: dobro ohranjeno naravno okolje kot 
tudi visoka gostota kulturnih vrednot pred-
stavljata dva glavna stebra in 
močan potencial za trajnostni 
razvoj programskega obmo-
čja: 8 regijskih in krajinskih 
parkov na slovenski strani 
programskega območja, 3 na-
rodni parki in 3 naravni parki 
na hrvaški strani; 145.386 ha 
ali 4,6 % programskega ob-
močja je opredeljenih kot za-
varovana območja; visok delež 
območij Natura 2000 - 39,6 
% programskega območja; 
UNESCO zaščitena območja 
(Škocjanske jame in dva spo-
menika svetovne kulturne de-
diščine – Ljubljansko barje, bazilika v Poreču 
ter nematerialna kulturna dediščina na hrva-
ški strani); bogata kulturna dediščina tako v 

urbanih središčih kot na podeželju: skupno je 
registriranih 25.347 enot kulturne dediščine, 
22.069 enot v Sloveniji (ki predstavljajo 74 % 
vseh enot slovenske kulturne dediščine) in 
3.278 enot na Hrvaškem (ki predstavljajo 37 

% vseh enot hrvaške kulturne dediščine). Od 
teh je 262 enot nacionalnega pomena. 

Užitek ob reki
Župan je na seji dodal še 

eno točko, in sicer pristop 
k projektu Genus am Fluss: 
Užitek ob reki - projekt iz 
sosednje Avstrije, ki teče že 
od leta 2013. K njemu so že 
pristopile občine Lenart, Cer-
kvenjak, Sveta Trojica in Benedikt. Prav tako 
je pristopila občina Sveta Ana in podprla 
sofinanciranje projekta »Genuss am Fluss – 
Užitek ob reki« v višini 500,00 EUR.

Trenutno je v teku tudi javni razpis za iz-
bor izvajalca večstanovanjske stavbe, ki je ob-

javljen na spletnem portalu. 
Več o zbranih ponudbah v 
naslednji številki.

 Vseh stroškov za zimsko 
službo pa še ni zbranih. Bili 
so vsekakor manjši kot lani, 
saj je bilo veliko manj akcij 

pluženja. Prav tako ne beležijo plazov in ne 
druge večje škode na cestah. Pripravljajo pa 
se na spomladansko vzdrževanje cest, oz. sa-
nacijo po zimi. Torej čiščenje jarkov, gramo-
ziranje …

SReBr
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Po podatkih, ki nam jih je posredoval direk-
tor občinske uprave Srečko A. Padovnik, 
so se stroški, ki jih ima občina s plačevanjem 
prispevkov v blagajno Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije za zdravstveno zavaro-
vanje brezposelnih oseb, ki si same ne morejo 
zagotoviti obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja, povečali s 6.275 evrov v letu 2008 na 
10.744 evrov v letu 2014 ter na 16. 261 evrov 
v lanskem letu. Lani je torej morala občina 
Sveta Trojica za obvezno zdravstveno zavaro-
vanje brezposelnih občanov plačati okoli 2,5-
krat več kot leta 2008, ko se je kriza začela.

Na področju vzgoje in izobraževanja pla-
čujejo občine razliko med ceno programov v 
vrtcih in plačili staršev. 

V občini Sveta Trojica so leta 2008 za to 
namenili 146.589 evrov, leta 2014 176.031 
evrov in leta 2015 207. 395 evrov. Na podro-
čju vzgoje in izobraževanja je morala občina 
plačati lani za okoli 1,4-krat več sredstev kot 
leta 2008.

Na področju socialnega varstva je občina 
Sveta Trojica za darilo ob rojstvu otrok name-
nila leta 2008 3.367 evrov, leta 2015 pa 5.812 
evrov. Kljub temu pa so na občini tega pove-
čanja zagotovo veseli, saj kaže, da se je število 
novorojenih otrok povečalo.

Za izvajanje programov socialnega varstva 
so v občini Sveta Trojica namenili leta 2008 
5.252 evrov, leta 2014 10.638 evrov in leta 
2015 11. 595 evrov.

Za sofinanciranje pomoči na domu je ob-

čina Sveta Trojica prispevala leta 2008 2.210 
evrov, leta 2015 pa 2.481 evrov.

Za plačilo pogrebnih stroškov in posmr-
tnin je občina Sveta trojica leta 2008 plačala 
635 evrov, lani pa 1.104 evre.

Tudi za financiranje domskega varstva in-
validov so se sredstva, ki jih mora zagotoviti 
občina, močno povečala. Leta 2008 je občina 
za to namenila 19. 327 evrov, leta 2014 natan-
ko 34.915 in lani že 39.590 evrov.

Za sofinanciranje domskega varstva v do-
movih za ostarele je občina leta 2008 plačala 
10.807 evrov, leta 2015 pa 11.989 evrov. 

Sredstva, ki jih je občina potrebovala za 
izplačila družinskim pomočnikom, so se s 
14. 786 evrov v letu 2008 povečala na 30.805 

evrov v letu 2014 in na 30. 557 v 
letu 2015.

Transferji, ki jih je občina Sve-
ta trojica plačala neprofitnim or-
ganizacijam, so leta 2008 znašala 
5.195 evrov, leta 2014 5.295evrov 
in lani 5.257 evrov.

Več kot očitno je, da so se stro-
ški za socialne transferje v občini 
Sveta Trojica od začetka gospo-
darske in finančne krize krepko 
povečali, kar je tudi razumljivo. 
Zelo podobne so razmere tudi v 
drugih občinah v osrednjih Slo-
venskih goricah. Razmere na so-
cialnem področju bi bile na tem 
območju še hujše, če bi propadlo 

kakšno večje podjetje v Lenartu. Na srečo se 
to ni zgodilo, le Prevent Halog je moral odpu-
stiti veliko število presežnih delavcev.

Poleg že omenjenih sredstev za socialne 
transferje občina Sveta Trojica prispeva tudi 
sredstva za financiranje Rdečega križa ter za 
financiranje programov na področju kulture, 
športa, izobraževanja in drugih dejavnosti, 
ki tudi vplivajo na izboljšanje vključenosti in 
socialnih razmer v občini.

Morda bi bilo dobro, da bi te podatke po-
drobno proučili pristojni v vladi, ki so z za-
koni občinam naložili veliko obveznosti in 
nalog na področju sociale, za njihovo uresni-
čevanje pa jim iz leta v leto zagotovijo manj 
sredstev.

T. K.

Obvestilo o javnih razpisih/pozivih  
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2016

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo v letu 2016 (v spodaj navedenih terminih), 
objavila naslednje javne razpise/pozive:

Celotna besedila javnih razpisov/pozivov, vključno z ustreznimi vlogami, bodo objavljena 
v navedenih terminih na oglasni deski in spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah: www.sv-trojica.si ali jo lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta Tro-
jica v Slovenskih goricah v času uradnih ur. Za dodatne informacije o posameznem javnem 
razpisu/pozivu smo dosegljivi na telefonski številki: 02/729 50 20 ali uradnem elektronskem 
naslovu občine: obcina@sv-trojica.si. 

Vabimo vas, da redno spremljate spletno stran Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  

Darko Fras, univ. dipl. prav.

Javni razpis/poziv Objava razpisa/ 
poziva

Rok za oddajo 
vlog

Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016

15. 3. 2016 15. 4. 2016

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v 
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016

1. 4. 2016 6. 5. 2016

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v 
letu 2016

1. 4. 2016 23. 9. 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, 
ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah v letu 2016

1. 4. 2016 5. 8. 2016

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in 
akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter 
promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v 
letu 2016

1. 4. 2016 6. 5. 2016

Javni poziv za dodelitev enkratne denarne pomoči za 
novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
za leto 2016

5. 8. 2016 5. 9. 2016

Javni poziv za oddajo vlog za uporabo športnih 
objektov Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v 
šolskem letu 2016/17

12. 8. 2016 16. 9. 2016

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v letu 2016

12. 8. 2016 16. 9. 2016

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
malih čistilnih naprav v letu 2016

26. 5. 2016 6. 9. 2016

Odmera NUSZ v Trojici za leto 2016

Občinski svet Občine Sv. Trojica v Slo-
venskih goricah je na 9. redni seji dne 
10. 12. 2015 sprejel Sklep o vredno-

sti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za leto 2016, v katerem 
je v 2. točki navedeno, da se nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča odmeri letno in 
poravna v enkratnem znesku, razen v kolikor 
zavezanec zaprosi za plačilo v dveh obrokih 
(Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slo-
venskih občin št. 68/18.12.2015).

 Zato pozivamo vse zavezance za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Občine Sveta Trojica, da v koli-
kor želite, da se vam nadomestilo za leto 2016 
odmeri v dveh obrokih, vložite vlogo za pla-
čilo v dveh obrokih v tajništvu Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah najkasneje do 
15. 4. 2016.

Prav tako vse zavezance obveščamo, da 
nam najkasneje do 15. 4. 2016 sporočite mo-
rebitne spremembe oz. resnične podatke za 
odmero nadomestila, v nasprotnem primeru 
se izračun odmere vrši na podlagi podatkov, 
ki so zavedeni v uradnih evidencah Geodet-
ske uprave RS. 

Vabimo
 na Razstavo pirhov Sv. Trojica 2016,

ki bo potekala v Protokolarno razstavnem centru sv. Martina 
(samostanka klet) v Sveti Trojici v Slovenskih goricah v ter-
minih ter v organizaciji naslednjih društev:
•	 v soboto, 26. 3. 2016, od 9. do 20. ure, Turistično dru-

štvo ter naselje Sv. Trojica,
•	 v nedeljo, 27. 3. 2016, od 14. do 20. ure, Društvo kmeč-

kih žena in deklet Sv. Trojica,
•	 v ponedeljek, 28. 3. 2016, od 9.00 do 20. ure, Društvo 

upokojencev Sv. Trojica.

V času razstave bo moč poskusiti 9 različnih belih mlečnih 
kruhov oz. »velikonočnih pisank«, ki jih bodo spekle domače 
gospodinje. V naših krajih namreč velja, da bomo močni in 
zdravi, če bomo poskusili vsaj devet različnih pisank. 
Razstavo si bo na podlagi predhodnih najav še možno 
ogledati vse do 10. 4. 2016. Več na www.sv-trojica.si.

Obveščamo vas, da bo na območju občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah
v soboto, 2. aprila 2016, ob 8.30 uri potekala

pomladanska akcija
vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja.

V primeru slabega vremena bo akcija 9. aprila ob isti uri.

Zbor udeležencev bo na običajnih zbirnih mestih  
(podrobnejša obvestila o delovni akciji bodo poslana  

po pošti po posameznih naseljih).

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski občinski svet pred praznikom

V tem tednu (24. mar-
ca 2016) je v prosto-
rih Občine Sv. Jurij v 

Slov. gor. potekala 11. redna 
seja Občinskega sveta Obči-
ne Sv. Jurij v Slov. gor. Med 
najpomembnejšimi točkami 
dnevnega reda je bil sprejem 
zaključnega računa za leto 
2015 in odlok o rebalansu pro-
računa za leto 2016. Občinski 
svetniki so na seji obravnavali 
tudi poročilo Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Ma-
ribor za leto 2015, sprejeli letni 
program športa, v katerem je predvidenih 
10.000 € za izvajanje programa športa v tem 
letu. Prav tako so sprejeli sklep o pristopu k 
Skupnosti občin Slovenije, potrdili program 
Jurjevih dni za leto 2016 in sprejeli sklep o 
podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Sloven-
skih goricah

Na dopisni seji občinskega sve-
ta so sprejeli DIP za rekonstrukcijo 
gasterajske ceste LC 203 071. Cesta, 
v dolžini nekaj manj kot 3 km, bo v 
naslednjih dveh letih tako v celoti raz-
širjena in preplastena z novo asfaltno 
prevleko. Širina cestišča bo znašala 4 
m, tako bo promet tudi varnejši. Vre-
dnost dveletnega projekta ocenjujejo 
na okoli 400.000 €.

Toplejši meseci, ki jih prinaša po-
mlad, pa bodo kmalu omogočili tudi 
dokončanje cestnih odsekov »Repa« in »Za-
letinger« v Sr. Gasteraju. Cestno podjetje Po-
mgrad je z deli na teh dveh odsekih pričelo že 
jeseni, sedaj pa čakajo na ugodne vremenske 
razmere. Dela naj bi bila končana do poletja. 

Na občini obljubljajo, da bodo poskrbeli 
tudi za navoz dodatnega gramoza in utrje-

vanje makadamskih cestišč, s 
krpanjem najbolj dotrajanih 
asfaltnih cestišč pa bodo sku-
šali izboljšati prevoznost in 
varnost. 

Župan Peter Škrlec nam je še 
zaupal, da potekajo pogovori 
med občino Sv. Jurij v Slov. gor. 
in predstavniki Direkcije RS za 
infrastrukturo glede ureditve 
plazov na državni cesti Lenart 
– Jurovski Dol na območju obči-
ne. Po dobljenih zagotovilih naj 
bi bili ti plazovi sanirani še v tem 
letu, plaz »Vukovje« bo začasno 

saniran, temeljita sanacija pa bo izvedena v 
dveh letih. 

V sodelovanju s športnim društvom Sv. 
Jurij je občina že v preteklem letu uredila 
okolico športnega parka z namestitvijo novih 
otroških igral. 

V letošnjem letu bo »otroški park« še bolj 
zaživel, saj bo občina investirala v še dodatna 
igrala, ki bodo otrokom ponujala še več. 

Dejan Kramberger

Nova otroška igrala
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AKTUALNO IZ OBČIN

Obvestilo o objavljenem
JAVNEM RAZPISU

za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2016
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 25. 3. 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega pro-

grama športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
Predmet razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 

2016. Za ta namen so zagotovljena proračunska sredstva v višini 10.000,00 EUR. 
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine: 

www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. go-
ricah v času uradnih ur.

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 25. 4. 2016.

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

Jurijevi dnevi 2016
Kot vsa leta doslej bo tudi letošnji praznik Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah počaščen s številnimi prireditvami, za katere bodo poskrbela lokalna društva, organizacije, osnovna šola in občina. 

V približno mesecu in pol se bodo tako zvrstile številne kulturne, športne, družabne, humanitarne in druge prireditve. Vrhunec bo občinski praznik dosegel z osrednjo občinsko proslavo, ki bo v 
petek, 22. aprila 2016. Na deseti občinski proslavi bodo podeljena tudi občinska priznanja zaslužnim občanom. 

Datum Ura Dogodek Kje Organizator
petek, 8. 4. 16:00 Tradicionalno srečanje lovcev LD Sv. Jurij in gasilcev PGD Sv. Jurij trg v Jurovskem Dolu PGD Sv. Jurij

sobota, 9. 4. 9:00 Čistilna akcija »Očistimo svoj kraj« po posameznih naseljih LD Sv. Jurij v sodelovanju z občino

nedelja, 10. 4. 16:00 Nogometna tekma člani:NK Jurovski Dol: ŠD Biosad Jakob Športni park Športno društvo Sv. Jurij

petek, 15. 4. 7:30 Krvodajalska akcija OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol KO RK Sv. Jurij

petek, 15. 4. 18:00 Koncert zborov in folklornih skupin Kulturni dom OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

petek, 15. 4. 18:00 Nogometna tekma veterani: NK Jurovski Dol: NK Pohorje Športni park Športno društvo Sv. Jurij

sobota, 16. 4. 9:00 Turnir v nogometu – mlajši cicibani U-9 Športni park Jurovski Dol Športno društvo Sv. Jurij

sobota, 16. 4. 16:00 Gasilska vaja Jurovski Dol PGD Sv. Jurij

nedelja, 17. 4. 8:00 Meritve holesterola in sladkorja v krvi Avla Fredija Neuvirta, Kulturni dom KO RK Sv. Jurij

nedelja, 17. 4. 11:00 Sajenje cepiča potomke Stare trte trg v Jurovskem Dolu Društvo vinogradnikov Sv. Jurij

torek, 19. 4. 9:00 Obisk starejših na domu po občini KO RK Sv. Jurij, DU Sv. Jurij in občina

sreda, 20. 4. 9:00 Meddruštveni turnir Zveze upokojencev Slov. goric v kartanju Okrepčevalnica pri Ančki, Zg. Partinje Društvo upokojencev Sv. Jurij

četrtek in petek, 21. in 22. 4 9:00 – 11:00 Dan odprtih vrat v vrtcu pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol vrtec Vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

petek, 22. 4. 19:00 Proslava ob 10. občinskem prazniku, otvoritev likovne razstave ex-tempore Kulturni dom Občina, KD Ivan Cankar Jurovski Dol

sobota, 23. 4. 11:00 – 11:30 Modna revija, Art design Andreja Tusulin Kulturni dom Andreja Tusulin

sobota, 23. 4. 11:30 Proslava ob 60. obletnici Čebelarskega društva Sv. Jurij Kulturni dom Čebelarsko društvo Sv. Jurij

sobota, 23. 4. 13:30 – 18:00 Otvoritev razstave Moda in umetnost (Andreja Tusulin), poslikava s kano (Klavdija Hladin) Werglesova hiša Andreja Tusulin

sobota, 23. 4. 15:00 Zabava z živo glasbo pod šotorom Gostilna Špindler Gostilna Špindler

nedelja, 24. 4. od 7:00 naprej Jurjeva nedelja – 1. in 2. maša, godba na pihala, blagoslov konj trg v Jurovskem Dolu Župnija Sv. Jurij v Slov. gor. in TD Dediščina

nedelja, 24. 4. od 11:00 ure naprej Zabava z živo glasbo šotor pri Gostilni Špindler Gostilna Špindler

nedelja, 24. 4 9:00 – 13:00 Prodajna razstava Moda in umetnost Werglesova hiša Andreja Tusulin

nedelja, 24. 4 16:30 Nogometna tekma mladinci NK Jurovski Dol: NK Paloma Trgovine Jager Športni park Športno društvo Sv. Jurij

ponedeljek, 25. 4. 17:00 – 19:00 Prodajna razstava Moda in umetnost (Andreja Tusulin), predavanje Resnica o kani 
(Klavdija Hladin)

Werglesova hiša Andreja Tusulin

torek, 26. 4. 17:00 2. srečanje PONY EXPRESS (oldtimer) Športno igrišče pri OŠ J. Hudalesa PGD Sv. Jurij

torek, 26. 4. 17:00 – 19:00 Prodajna razstava Moda in umetnost (Andreja Tusulin), predavanje Naravna 
alternativa kupljeni kozmetiki in čistilom (Danijela Dobaja)

Werglesova hiša Andreja Tusulin

sreda, 27. 4. 9:00 Tradicionalni pohod »Spoznavajmo svoj kraj« zbirališče: trg v Jurovskem Dolu Turistično društvo Dediščina

sreda, 27. 4. 9:00– 9:30 Prodajna razstava Moda in umetnost Werglesova hiša Andreja Tusulin

četrtek, 28. 4. 18:00 Postavitev majskega drevesa Bar pri Rokavcu, Sp. Gasteraj Klub Gasterajčan

petek, 29. 4. 16:00 Izbor Jurjevega vina Kulturni dom Društvo vinogradnikov Sv. Jurij

sobota, 30. 4. 9:00 Tradicionalno športno srečanje med zaselki športno igrišče pri OŠ Športno društvo Sv. Jurij

sobota, 30. 4. 17:00 Postavitev majskega drevesa Pri gasilskem domu PGD Sv. Jurij

četrtek, 5. 5. 8:00 – 16:00 Dan odprtih vrat Učnega čebelnjaka Čebelnjak pri OŠ J. Hudalesa Jur. Dol Čebelarsko društvo Sv. Jurij

sobota, 7. 5. 19:00 7. Jurjevo srečanje folklornih skupin Kulturni dom Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol

nedelja, 8. 5. 14:00 Šaljive kmečke igre Športni park Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij

sobota, 14. 5. 8:00 Srečanje brigadirjev Slovenskih goric ob 40-letnici prve lokalne MDA "Jurovski Dol '75" Trg v Jurovskem Dolu TD Dediščina in Klub brigadirjev Slov. gor.

petek, 20. 5. 14:00 Šport špas Športni park OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

Jurovska občina prejela cepič 
najstarejše vinske trte

Sedemnajstega aprila 2016 bodo 
člani Društva vinogradnikov 
Sv. Jurij v Slov. gor skupaj z žu-

panom Petrom Škrlecem in drugimi 
predstavniki občine posadili na trgu 
v Jurovskem Dolu cepič najstarej-
še vinske trte na svetu. Župan Peter 
Škrlec je namreč ob 37. rezi Stare trte 
na Lentu, ki je potekala 26. februarja 
2016, iz rok mariborskega župana dr. 
Andreja Fištravca prejel cepič več kot 
450-letne vinske trte. Župana Škrleca 
so spremljali župnik Janko Görgner, 

Ivan Špindler, Franc Ku-
kovec, predsednik Društva 
vinogradnikov Ivan Toplak 
in občinski svetnik ter pred-
sednik Kulturnega društva 
Ivan Cankar Miroslav Bre-
znik. 

Poleg Občine Sv. Jurij v 
Slov. gor. So na tej prireditvi 
cepič najstarejše vinske trte 
na svetu dobili še mesti Pulj 
(Hrvaška), Cormons (Itali-
ja), Evropski red vitezov vina 
iz Eisenstadta (Avstrija) in 
občina Ruše.

Dejan Kramberger 

LD Sv. Jurij – Jurovski Dol in Občina Sveti Jurij v Slov. goricah vas vabita na 

Čistilno akcijo 
Pomagaj polepšati svoj kraj in se udeleži čistilne akcije, ki bo v soboto, 9. aprila 2016, ob 9. uri na 
izbranem zbirnem mestu:

S seboj prinesite zaščitne roka-
vice, za vreče bodo poskrbeli 
organizatorji. 

Akcija bo potekala predvidoma 
do 13. ure. Po zaključku akcije bo 
pri lovskem domu druženje vseh 
udeležencev s pogostitvijo. 

Lepo vabljeni!

Zbirna mesta Vodja

Zg. Partinje
Mirko Najdenik Mirko Najdenik 
Okrepčevalnica pri Ančki Boris Holer 

Jurovski Dol Gostilna Špindler Rudi Horvat 
Varda Marjan Vuzem Anton Lenart
Malna Lovski dom Milan Bauman 
Zg. in Sr. Gasteraj Ivan Šnajder Ivo Bračič 
Sp. Gasteraj Bar Rokavec Jože Komperšak ml.

Žitence
Goran Brezner Goran Brezner 
Trgovina Senekovič Franc Senekovič 



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 3 | 25. MAREC 2016 | 9 

GOSPODARSTVO

KOS 2016 – Polena Lenart  
od 27. do 29. maja

Datum prireditve Kmetijsko-obrtni-
škega sejma na Poleni v Lenartu se 
bliža s turbo hitrostjo. Organizatorji 

zato izkoristimo vsak dan za priprave sej-
ma. Pet dosedanjih sejmov je že dobra po-
potnica za nekaj organizacijske rutine, ven-
dar kljub temu vsak nov dogodek zahteva 
posebno pozornost.

Veseli smo, da so se razstavljavci že pri-
čeli prijavljati in da je med njimi zelo dosti 
novih, posebej iz dopolnilnih dejavnosti. 
Danes, ko pišem te vrstice, se je sestal orga-

nizacijski odbor in v grobem potrdil orga-
nizacijsko shemo.

Sejmu bomo zraven razstave kmetijske 
mehanizacije, obrti, dopolnilnih dejavnosti, 
malih živali, drobnice, gostinstva priključili 
še turistično ponudbo podeželja. Ogromno 
razprav pa namenjamo temu, da bi sejem še 
dodatno poživili, da bi se naši obiskovalci, 
ki jih je vsako leto več, še bolje počutili in da 
bi obisk sejma bil poseben doživljaj. 

Zelo daleč smo tudi z dogovorom za čez-
mejno sodelovanje s Hrvaško in Avstrijo.

Prepričan sem, da smo 
na dobri poti, da tudi leto-
šnji sejem kot vsi dosedanji 
uspe in da bo zadnji vikend 
v maju na Poleni zopet mno-
žica ljudi, saj je nenazadnje 
sejem ljudem tudi namenjen.

V naslednji številki Ov-
tarjevih novic pa Vas bomo 
obvestili o podrobnem pro-
gramu sejma in o vseh dru-
žabnih dogodkih na njem. 
Obkrožite torej zadnji vi-
kend v maju za obisk sejma.

Zapisal : F. Lovrenčič 

Finančne spodbude in krediti za 
investicije v stanovanjske objekte

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad 
je v Uradnem listu RS in na spletni stra-
ni www.ekosklad.si objavil javni poziv 

37SUB-OB16 za dodeljevanje nepovratnih 
finančnih sredstev za nove naložbe v rabo 
obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti v stanovanjskih stavbah. 

Skupna višina sredstev v tem javnem pozi-
vu znaša 15,8 mio EUR. Od tega zneska je 1,8 
mio EUR namenjenih spodbujanju naložb 
v kurilne naprave na lesno biomaso za cen-
tralno ogrevanje v obstoječih stanovanjskih 
stavbah in to v občinah, katere imajo sprejet 
Odlok o načrtu za kakovost zraka. Za investi-
torje (lastnike, solastnike ali najemnike) v teh 
občinah so spodbude višje kot v občinah, kjer 
odloka nimajo.

Z letošnjimi razpisom se lahko pridobi 
tudi višje spodbude v primeru več ukrepov 
(potrebni so najmanj trije ukrepi) hkrati na 
istem objektu pri eno in dvostanovanjskih 
stavbah. Prizna se lahko tudi do 30 % prizna-
nih stroškov naložbe ali do 50 % v primerih, 
ko investitorji prihajajo iz tako imenovanih 
degradiranih območjih. Žal pa so nižje spod-
bude namenjene investitorjem pri enem ali 
dveh ukrepih, kjer se priznava do največ 20 % 
priznanih stroškov naložbe.

Med številnimi razpisi, kot so nakup ele-

ktričnih vozil, investi-
cij v večstanovanjskih 
stavbah ter krediti pod 
ugodnimi pogoji (tri-
mesečni EURIBOR + 
1,5 %), je še posebej 
dobrodošel razpis soci-
alno šibkim občanom, namenjen zamenjavi 
starih kurilnih naprav na trdna goriva z no-
vimi kurilnimi napravami na lesno biomaso 
v stanovanjskih stavbah. Pri teh se priznani 
stroški spodbujajo v celotni višini investicije 
(100 %) v primeru izpolnjevanja razpisnih 
pogojev. 

Vsi navedeni javni pozivi so objavljeni v 
Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko 
sklada www.ekosklad.si, kjer je na voljo tudi 
dokumentacija za prijavo. Ponovno je po-
trebno poudariti, da investicija ne sme biti 
izvedena pred podajo vloge za spodbude. Za 
dodatne informacije pa smo dosegljivi tudi 
energetski svetovalci mreže ENSVET po Slo-
veniji. Za kontakt v pisarni v Nikovi ulici 9 v 
Lenartu naj se interesenti najavijo pri obisk 
gospe Mariji Fras 02 729 13 10 ali pri obeh 
svetovalcih: dominik.pongracic@gmail.com 
(Dominik) ali pgk@ingklan.si (Petra).

Dominik Pongračič, inž. str., energetski 
svetovalec v mreži ENSVET

Podjetništvo na podeželju

Mediji dnevno poročajo o novih pod-
jetjih, novih soseskah, različnih ob-
činskih gradbenih posegih v želji, 

da Slovenec/Slovenka dobi dom z vrtom v 
mirnem okolju. Istočasno se pojavljajo slabe 
novice o obsegu zazidave kmetijskih zemljišč. 
Ko se vozimo, lahko v naseljih 
in izven njih opazimo prazne 
objekte. Kaj je lažje, kot upo-
rabiti obstoječe zgradbe, da 
bi preprečili zazidavo zemlje? 
Kar se sliši tako preprosto, 
je danes iz različnih vzrokov 
skoraj nemogoče.

Poleg višjih pričakovanj 
uporabnika glede kvalitete 
zgradbe, uporabne površine 
in infrastrukture, finančnih 
predstav najemnika in pro-
dajalca nepremičnine, kakor 
visokih stroškov adaptacije 
na stanje tehnike, tudi naša 

zakonodaja in s tem povezani dodatni stro-
ški otežujejo podaljšanje uporabe obstoječih 
zgradb v gospodarske namene.

Kaj bi pomagalo, da bi poenostavili in po-
spešili postopke glede podaljšanja uporabe 
obstoječih objektov? V Avstriji so se inženir-

Občni zbor KRS Lenart
Društvo za razvoj kabelsko-satelitsko-televizijskega sistema Lenart 

vljudno vabi vse naročnike, ki sprejemajo TV signal od družbe Telemach, d. d., 
in so priklopljeni na kabelski sistem v mestu Lenart, na redni letni občni zbor, 

ki bo v četrtek, 14. 4. 2016, ob 18. uri v prostorih Gasilskega doma Lenart.
Dnevni red bo podan na občnem zboru.

ska podjetja različnih ozkih specialnih usme-
ritev (požarna varnost, varnost pred hrupom, 
elektrotehnika ...) združila v mrežo BEING, 
na katero se podjetniki lahko obračajo po na-
svet. Takšen model bi bilo smiselno prenesti 
in pospeševati tudi v Sloveniji, saj ko se obra-
čamo na arhitekta, se v resnici na umetnika; 
ko se obračamo na gradbenega izvajalca, se 
obračamo na tehnika, znanec ali sosed pa ni 
strokovnjak.

Spremembe podnebja, povezane s poveča-
nim odvodnjavanjem padavinskih voda na-
pram ponikanja na kraju samem, povečana 
poraba energije zaradi uporabe električnih 
naprav, več lastnega prevoza namesto upo-
rabe javnega … Veliko stvari vpliva na vpra-
šanja infrastrukture, ampak malo od njih za-
nima investitorje oz. se jih v fazi načrtovanja 
zavedajo. Kdo bi se ukvarjal s čistilno napra-
vo, elektrarno ali oskrbo z vodo? Elektrika 
prihaja vendar iz vtičnice!? 

Kljub vsemu moramo v skrbi za sonarav-
ne podjetniške obrate v smislu ohranjanja 
tal, podnebja, vode in pestrosti rastlinskih 
in živalskih vrst pri industrijskih in obrtnih 
obratih prestati nekatere upravne postopke 
glede varstva narave, varovanja voda, gozda, 
kulturne krajine in tal. Moramo upoštevati, 
da je narava več kot kazenska naloga. Velike 
spremembe, kot zazidava zemljišč in klimat-
ske spremembe, zahtevajo inovativne odloči-
tve npr. zelene strehe, ki so realna in zaželena 
prihodnost. Na konfliktnem področju odno-
sa podjetja – domačini se pojavljajo problemi 
glede hrupa, smradu, emisij itd. Že v okviru 
prostorskega načrtovanja naj se predvidi, da 
so stanovanjske in poslovne cone ustrezno 

ločene. Pojavlja se tudi potencialni konflikt 
med živinorejci in napredujočo pozidavo. 

Številni župani se v upanju na možne pri-
live v tanke občinske proračune veselijo t. i. 
greenfield investicij. Po tehtnem premisleku 
pa se po začetni evforiji pojavi razočaranje. 
Tudi na strani podjetij se po začetnem vese-
lju, najkasneje pri načrtovanju detajlov, od 
časa do časa to spremeni v jezo.

Prednosti ustanavljanja podjetij na pode-
želju so: ustvarjanje novih delovnih mest, 
dodana vrednost se ustvarja večinoma v bli-
žnji okolici, zaradi dobaviteljev in servisnih 
storitev, za kraj nastane majhen zaključen 
svet okoli podjetja. Slabosti pa so: zazidava 
velikih površin, po možnosti na območjih, ki 
jih prištevamo med nedotaknjena območja 
za odmik in sprostitev, gradnja nujne infra-
struktura zahteva veliko denarja. 

V povezavi s stroški velja opozoriti na 
evropsko smernico Seveso III o obvladova-
nju nesreč. 

Na drugi strani je vlada pripravila predlog 
Uredbe o območjih za kmetijstvo in pri-
delavo hrane, ki so strateškega pomena, ki 
naj bi prinesla več reda. Saj nasprotno vlada 
predvideva nadaljnje spodbujanje poslovnih 
con, čeprav jih imamo v Sloveniji že več kot 
300.

Društvo Mi za vse nas pripravlja skupaj 
z Inštitutom za politike prostora v petek, 
8. 4., ob 18-ih predavanje na temo Politi-
ke prostorskega urejanja. Vsi, še posebej 
občinski funcionarji in uslužbenci, vljudno 
vabljeni v Malo dvorano Centra Slovenskih 
goric v Lenart. Vstop prost.

Drago Weinhandl, društvo Mi za vse nas

PRIČNITE NOVO SEZONO GRADNJE, OBNOVE IN BIVANJA Z NARAVO NA 
POMLADNEM SEJMU V GORNJI RADGONI!

RAZSTAVNI PROGRAM

•	gradbeništvo	in	obrt
•	urejanje	okolice,	orodja,	ograje
•	gradbena	mehanizacija,	viličarji
•	strešne	kritine,	garažna	vrata
•	energetika,	peči,	kamini,	toplotne	črpalke,		
	 naprave	za	klimatizacijo
•	predstavitev	pomena	lesa	v	gradbeništvu		
	 in	bivanju	ter	razstava	lesenih	skulptur
•	komunalni	program,	vodovodni	in		
	 kanalizacijski	program,	čistilne	naprave

PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA 
OBRTNIŠTVA

•	predstavitve	ponudbe	članov	Sekcije		
	 gradbincev	Obrtno-podjetniške	zbornice		
	 Slovenije	in	predstavnikov	območnih		
	 obrtno-podjetniških	zbornic	Pomurja	
•	Obrtna	ulica	z	izdelki,	storitvami		
	 in	zaključnimi	deli	v	gradbeništvu
•	predstavitev	poklicev	v	gradbeništvu	

PRAKTIČNI STROKOVNI NASVETI

•	svetovanja	Ekosklada	o	nepovratnih		
	 sredstvih	in	ugodnih	posojilih	za	večjo		
	 energijsko	učinkovitost	stanovanjskih	stavb
•	brezplačna	energetska	svetovanja		
	 strokovnjakov	ENSVET
•	predavanja	in	individualni	gradbeni	nasveti		
	 strokovnjakov	Gradbenega	inštituta	ZRMK

MLADI NA SEJMU

•	ponudba	izobraževanja	in	prikazi	znanja		
	 srednjega,	višjega	in	visokega	šolstva	
•	tekmovanje	mladih	kamnosekov		
	 SloveniaSkills	za	uvrstitev	na	Euroskills
•	tekmovanje	srednješolcev	v	polaganju		
	 keramičnih	ploščic
•	tekmovanje	osnovnošolcev	v	izdelavi	fresk	

SEJEM TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ 
IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA 
SLOGA GREEN	

•	elektro	mobilnost,	naravni	materiali,	3D		
	 tiskalniki,	trajnostna	moda	in	oblačila
•	zelena	gradnja,	prezračevanje	in	čiščenje
•	ekološka	pridelava	in	prehrana,		
	 sadike,	semena	
•	rokodelstvo	in	trajnostna	obrt
•	naravni	parki	(Ministrstvo za okolje in prostor)
•	socialno	podjetništvo

 VSTOP NA SEJEM   
 IN PARKIRANJE JE   
 BREZPLAČNO!

 VLJUDNO VABLJENI!

POMLADNI	SEJEM
GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, 
KOMUNALE IN OBRTI

Gradimo	z	naravo!

POMLADNI SEJEM

31.	3.	-	2.	4.	2016,	Gornja	Radgona

www.pomurski-sejem.si
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DOGODKI IN DOGAJANJAZNANJE ZA RAZVOJ

ŠKSG v mesecu marcu

Februar je hitro minil in že smo ob koncu 
marca, toda klubovke in klubovci nismo 
spali, saj smo v tem času izvedli kar nekaj 

uspešnih dogodkov. 
Študentje, dijaki in simpatizerji našega klu-

ba smo se 26. februarja odpravili na tridnev-
no smučanje na Kope. Bilo nas je skoraj 60 in 
velika večina je komaj čakala na smučarske 

podvige. V petek zgodaj zjutraj smo se vkr-
cali na avtobus ter razmišljali o tem, kako ni 
ne duha ne sluha o snegu. Ob prijetnih 10 sto-
pinjah Celzija smo se odpravili iz Lenarta in 
čez mnogo ovinkov (skoraj jih ni bilo mogoče 
prešteti) prispeli na zasnežene in hladne Kope, 
kjer smo takoj skočili na smuči in se spustili po 
belih strminah. Po napornem smučanju smo 
si odpočili, zvečer pa so nas v bližnjem lokalu 
že čakali Poskočni muzikanti, s katerimi smo 
žurali do jutranjih ur. Podobno smo preživeli 
še soboto in se v nedeljo utrujeni odpravili do-
mov. Smučanje je odlično uspelo, pomembno 
pa je, da se nihče ni huje poškodoval, le neka-
tere punce so objokovale modrice, za katere so 
bili krivi takšni in drugačni padci.

Že naslednji vikend je bila na voljo nova 
priložnost za druženje in sprostitev. 5. marca 
smo organizirali tradicionalno zabavo v di-
skoteki Anton v Cerkvenjaku. Naš gost je bil 
Vlado Kreslin, s katerim smo sodelovali že na 
Pütafestu. Našim članom smo omogočili brez-
plačno vstopnino. Diskoteko smo napolnili do 
zadnjega kotička in skupaj s Kreslinom v en 
glas zapeli, kolikor so zmogle glasilke.

Ker smo zmeraj za smeh in zabavo, smo 
našim članom ponudili cenejše vstopnice za 

stand up večer s Tanjo Kocman. Tanja je za-
bavna radijska moderatorka in voditeljica ju-
tranjega programa na Radiu Center. 18. marca 
smo skupaj napolnili lenarški kulturni dom in 
se dodobra nasmejali njenim šalam, ki jih je 
stresala iz rokava.

Konec meseca marca oziroma začetek apri-
la bo pri nas pivsko obarvan, saj bomo orga-

nizirali družabni večer, ki 
bo namenjen pivoljubom. 
Spoznali bomo, kako pivo 
nastane, glavne vrste piva 
in različne stile varjenja ter 
vrhunske pripravke tudi de-
gustirali.

V aprilu bomo pripra-
vili izobraževalni vikend z 
delavnico osebnega bran-
dinga, torej o tem, kako 
zgraditi svojo osebno »bla-
govno znamko«, ki nam bo 
omogočila uspešno kariero, 
kako najti službo in kako 
se predstaviti na zaposlitve-
nem razgovoru. Ena izmed 
delavnic bo namenjena pi-

sanju življenjepisa, saj prav ta predstavlja prvi 
stik z delodajalci. Vabimo vas, da se nam pri-
družite! 

Vsem našim članom še vedno ponujamo 
veliko drugih popustov in sicer članski popust 
v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v Si-
mobil Halo centru Lenart, brezplačno članstvo 
v Knjižnici Lenart, štiriurno kopanje po ceni 
4 € v Termah Radenci, celodnevno kopanje 
po ceni 6 € v Termah 3000 in 8 € v Termah 
Ptuj. Ponujamo cenejše mesečne karte za obisk 
plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih 
organizira Plesna dimenzija v Lenartu. Vsem 
našim članom ponujamo cenejše mesečne in-
dividualne vaje za učenje igranja na različne 
instrumente in učenje solo petja v Muziklu-
bu in 15 % popust na vse storitve v Wellness 
centru Saviva. Vse dodatne informacije lahko 
najdete na naši Facebook strani (Študentski 
klub Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši sple-
tni strani: www.sksg.org. Vabimo vas tudi, da 
nas obiščete v času uradnih ur, ki potekajo ob 
sredah od 17. do 20. ure in sobotah od 10. do 
13. ure v naših prostorih na Trgu osvoboditve 
9 v Lenartu.

Janez Bračič, foto: Toni Konrad 

DPM s številnimi delavnicami za mlade

V Društvu prijateljev mladine Sloven-
ske gorice radi poskrbimo za aktivne 
počitnice, zato smo v februarju 2016, 

v času zimskih počitnic, organizirali štiri 

brezplačne delavnice za otroke in mladostni-
ke. Delavnic se je v štirih dnevih udeležilo 
skupaj 66 otrok, ki so se igrali družabne igre, 
izdelovali voščilnice in lutke, brali pravljice 

in šivali.
V letu 2016 bomo za otroke in mla-

dostnike izvajali brezplačne mesečne 
ustvarjalne in družabne delavnice, ki 
bodo potekale vsak drugi petek v mese-
cu, od 17. do 19. ure, v prostorih DPM 
Slovenske gorice, Trg osvoboditve 6, Le-
nart (bivša policijska postaja). Po dogo-
voru lahko za otroke organiziramo tudi 
rojstnodnevno zabavo. Prijazno vabljeni 
vsak drugi petek v mesecu!

Društvo prijateljev mladine  
Slovenske gorice

Vabilo Izobraževalnega centra na Bazar semen in sadik
Ob zaključku študijskega krožka Vrt in zelišča Vas vabimo na Bazar semen in sadik, ki bo 

v sredo, 13. 4. 2016, na tržnici Lenart med 9. in 12. uro. Navodila za izmenjavo:
 - izmenjujejo se vse vrste semen, ne glede na starost sorte,
 - semena naj bodo zapakirana v manjše vrečice, opremljene z osnovnimi informacijami 

(vrsta, sorta, leto pridelave ter napotki za pridelavo),
 - izmenjujemo popolnoma suha, zdrava in čista semena,
 - sadike morajo biti presejane v posamezne lončke ali začasne posodice.

Za vsa dodatna vprašanja 
nas pokličite ali se oglasite 
v informacijski pisarni Izo-
braževalnega centra na Ni-
kovi 9, Lenart, med 9. in 14. 
uro, telefon 02 720 78 88.
Izobraževalni center, Alenka 

Špes

Obisk sejma Flora v Celju

Lenarški veterani vojne za Slovenijo zborovali

Na letnem zboru članov lenarškega 
Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo (že drugi mandat 

ga uspešno vodi predsednik Darko Šker-
get), ki je bil na turistični kmetiji Breznik v 
Komarnici pri Cerkvenjaku, so obravnavali 
delo v minulem letu in sprejeli delovni pro-
gram za letos. Ta bo v znamenju praznovanja 
25-letnice vojne za Slovenijo in 20-letnice 
ustanovitve območnega združenja. Vanj so 
vključeni veterani slovenske osamosvojitvene 
vojne iz občin Cerkvenjak, Benedikt, Lenart, 
Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah. Šteje 267 aktivnih članov. 
Med poglavitnimi letošnjimi nalogami bo 
poletni tradicionalni vseslovenski Maistrov 
pohod po Slovenskih goricah, dokumentar-

na razstava o delovanju združenja in jesenska 
osrednja proslava ob 25-letnici slovenske dr-
žavnosti za celotne osrednje Slovenske gorice 
pri Lenartu. Načrtujejo še nekaj drugih tra-
dicionalnih prireditev, spominskih srečanj in 
športnih tekmovanj. 

Na letnem zboru so podelili več zahval in 
priznanj zaslužnim članom. Bronasta pri-
znanja OZVVS Lenart so prejeli: Feliks Po-
stružnik, Karl Klobasa, Stanislav Fridl, Viktor 

Domanjko, Vlado Zagoršek, Bogoljub Kšela, 
Albin Mlinarič, Darko Golob, Franc Lakner, 
Martin Kramberger, Srečko Majerič, Milan 
Žugman, Marjan Fekonja, Jože Spevan, Vin-
cenc Kurnik, Venčeslav Vajnhandl, Štefan 
Draškovič, Ivan Jager, Franc Ploj, Jože Senčar 
in Janko Časar. Srebrni priznanji OZVVS 
Lenart sta prejela Matjaž Markovič in Albin 
Horvat. Zlati priznanji OZVVS Lenart sta 
prejela polkovnik Frederik Škamlec in Boži-
dar Kolar. 

Visoka priznanja Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo so prejeli trije naši člani: Bronasto 
plaketo ZVVS: Darko Fras in Miro Heric. 
Srebrno plaketo ZVVS: Janez Kocbek. 

Za odlično sodelovanje z OZVVS Lenart 
smo se zahvalili Knjižnici Lenart, Društvu 

kmečkih žena in deklet 
Lenart, županu Obči-
ne Lenart mag. Janezu 
Krambergerju, Stanku 
Kranvoglu, Feliksu Koc-
beku in Mariji Bezjak. 

Zborovanja so se po-
leg veteranov udeležili 
tudi številni gostje, med 
njimi podžupana občin 
Lenart in Cerkvenjak, 
predstavniki sosednjih 
veteranskih združenj 
iz Vzhodnoštajerske 
pokrajine in Pomurja, 
poveljnik vojašnice Slo-
venska Bistrica, direkto-
rica lenarške knjižnice 
in predstavnice Društva 
kmečkih žena in deklet 
iz Lenarta. Veterani so 

vnovič poudarili domoljubni značaj njihove 
organizacije, nestrankarstvo, poštenost in 
resnicoljubnost. To pa so vrednote, ki so da-
nes žal velikokrat že pozabljene. Veterani so 
se zavzeli tudi za ohranjanje zgodovinskega 
spomina na čas osamosvojanja, ki je rezultat 
dolgoletnih prizadevanj in slovenskega upor-
ništva 20. stoletja. Zato si tega ne sme lastiti 
nihče. 

M. T., D. Š.

Obvestilo o dodatnem zdravstvenem 
zavarovanju za vojne veterane

Ob sprejemanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 je vlada RS predlagala, 
da se bo sprememba o izvajanju pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja opra-
vila v Zakonu o izvajanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS_1617).

 ZVVS in Združenje Sever sta v pogajanjih dosegli naslednje: 
1. V določbah ZIPRS-1617, ki se nanašajo na leto 2016, so opredeljene štiri skupine 

vojnih veteranov, ki so upravičeni do pravice dodatnega zdravstvenega zavarovanja 
od 1. 1. 2016 dalje:

•	 Vojni veterani, ki dobivajo veteranski dodatek ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
veteranskega dodatka;

•	 Vojni veterani, ki uveljavljajo pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokoj-
nine;

•	 Vojni veterani, ki so uveljavili pravico do poklicne pokojnine;
•	 Vojni veterani, ki so brezposelni in starejši od 55 let. 

2.  Od 1. 1. 2017 so upravičenci vsi vojni veterani, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona o 
vojnih veteranih (zaposleni, so dopolnili 55 let, imajo status vojnega veterana).

Vlogo za uveljavljanje pravice je potrebno vložiti na Upravni enoti Lenart osebno. 
Smiselno je tudi, da izbrane zdravstvene zavarovalnice ne menjavate, ker bi to postopek 
pridobivanja te pravice močno podaljšalo. 

Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart

Srebrno plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prejel tudi nekda-
nji sekretar in podpredsednik lenarškega združenja Janez Kocbek. Foto: 
Dušan Komar, arhiv ZVVS Lenart

89. občni zbor PGD Benedikt

Kot vseh društvih so tudi v gasilskih po-
tekali občni zbori. Nič drugače ni bilo 
tudi v Benediktu, kjer so se v soboto, 

5. marca, na že 89. rednem letnem občnem 
sestali tamkajšnji gasilci in gasilke, na katere 
so v društvu še posebej ponosni.

Pregledali in ocenili so delo med obema 
občnima zboroma in sprejeli obširno zasta-
vljen program dela za novo obdobje. Dela in 
skrbi jim ne bo manjkalo, saj prihodnje leto 
zaokrožujejo 90-letnico obstoja in delovanja 
društva.

Poleg župana Milana Gumzarja, podpred-
sednika GZ Lenart Jožeta Kukovca, predstav-
nikov različnih domačih društev in organi-
zacij, so se zbora udeležili tudi predstavniki 

nekaterih sosednjih gasilskih društev. Prišli 
pa so tudi predstavniki prijateljskega gasil-
skega društva iz Kamniške Bistrice. 

Slišali smo zelo izčrpna in vzorno pripra-
vljena poročila vodilnih društva, iz katerih je 
bilo razvidno, da so bili dejavni na vseh po-
dročjih gasilskega dela. Zaživelo je delo z ga-
silsko mladino. Predvsem pa s svojim delom 
v društvu izstopata ženski gasilski desetini 
članic B in A. Članice tekmovalne gasilske 
desetine, ki so tudi lani tako kot prejšnja leta 
na gasilskih tekmovanjih pobrale več lovorik, 
so se na regijskem gasilskem tekmovanju na 
Ptuju uvrstile na državno gasilsko tekmova-
nje. 

Benediški gasilci pa niso najbolj zadovolj-
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ni s financiranjem s strani občine. Ker denar 
zamuja, se ne morejo pri nabavi opreme od-
zivati na razpise, da bi bili deležni še kakšne-
ga dodatnega evra. V teku leta so imeli štiri 
redne seje in eno izredno. Julija lani so bili 
deležni inšpekcijskega pregleda poslovanja s 
strani finančne uprave, ki pa nepravilnosti ni 
zaznala.

Na dnevnem redu občnega zbora so bile 
tudi nadomestne volitve. Razrešili so predse-
dnika Janka Senekoviča in po treh letih znova 
na predsedniško mesto ustoličili Jožeta Mau-
riča. Do spremembe je prišlo še v nadzornem 
odboru, novega člana je dobil upravni odbor.

Na zboru so podeli tudi več društvenih 
priznanj, potrdil o opravljenih gasilskih spe-
cialnostih, priznanj in značk za 10, 20, 30 in 
40 let dela v društvu, nekaj pa je bilo tudi na-
predovanj v višje gasilske čine.

Razumljivo so na zboru dobili besedo tudi 
gostje. Pohvalili so delo gasilcev in jim izrekli 
veliko spodbudnih besed. Tudi župan Gum-
zar, ki se je naslonil na občane, češ da ti zelo 
spoštujejo in cenijo delo gasilcev ter so pov-
sod sprejeti, ko pred novim letom pridejo z 
koledarji. Poročil pa se ne misli dotikati.

Ob 20-letnici prijateljevanja z gasilci iz 
Kamniške Bistrice so benediški gasilci svo-
jim prijateljem v znak pozornosti podarili 
umetniško sliko, ki naj krasi njihove gasilske 
prostore.

Franc Bratkovič

86. občni zbor PGD Sveta Ana

V soboto, 20. februarja 2016, je potekal 
86. redni občni PGD Sveta Ana. Za 
uvod so osnovno-

šolski otroci pripravili kra-
tek pevski program. Sledil 
je občni zbor, ki je potekal 
po točkah dnevnega reda. Z 
delom društva v preteklem 
letu smo zelo zadovoljni, saj 
smo vse zadane cilje opravi-
li. Prav tako pa smo si po-
stavili nove cilje za letošnjo 
leto, med njimi: postavitev 
majskega drevesa, udelež-
bo na Florjanovi maši, ga-
silsko tekmovanje, gasilsko 
veselico, nakup opreme, 
udeležbo na tekmovanjih, 
operativne vaje, udeležbo na izobraževa-
njih, pridobivanje novih članov, sodelovanje 
z ostalimi prostovoljnimi gasilskimi društvi 
in v gasilski zvezi ter še mnogo drugega. Kot 
vsako leto smo tudi letos podeljevali odliko-
vanja in priznanja. Novost med priznanji je 

letos društveno priznanje, imenovano srebr-
na čelada, ki so jo dobili člani za dolgoletno 

aktivno delo v društvu in naši sponzorji, ki 
nam velikokrat tako ali drugače pomagajo. 
Vsem dobitnikom čestitamo. Uradnemu delu 
je sledilo druženje ob prijetni glasbi vse do 
jutranjih ur. 

Maja Župec, foto: Anton Moleh

8. kviz gasilske mladine GZ Lenart

Tokrat je kviz gasilske mladine GZ Le-
nart potekal na Sveti Ani, in sicer v 
soboto, 27. februarja 2016. Udeležilo 

se je 19 ekip pionirjev, 21 ekip mladincev in 
6 ekip pripravnikov. Prvi dve ekipi iz vsake 
kategorije imata možnost udeležbe na re-
gijskem kvizu, v primeru, če je ekip več kot 
20, pa tri ekipe. V kategoriji pionirjev so si 
udeležbo na regijskem kvizu izborili pionirji 
PGD Sveta Trojica 1 in PDG Selce 2. V kate-

goriji mladincev se regijskega kviza udeležijo 
tri ekipe, in sicer PGD Selce 1, PGD Osek 1 
in PGD Sveta Trojica 2. Med pripravniki sta 
prvi dve mesti zasedli ekipi PGD Sveta Tro-
jica in PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

Vsem ekipam čestitamo, uvrščenim na re-
gijski kviz, ki bo prav tako potekal na Sveti 
Ani, pa želimo veliko uspeha.

Maja Župec, foto: Anton Moleh

Volilni zbor MDI Lenart

Na rednem volilnem zboru članov 
Medobčinskega društva invalidov 
Lenart so se v četrtek, 10. marca, v 

Benediktu zbrali člani omenjene organizaci-
je. Pridružila sta se jim Drago Novak, pred-
sednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, in 
Jasmina Gruden, direktorica Centra za soci-
alno delo Lenart.

Za uvod je zbranim zapel nekaj pesmi 
društveni mešani pevski zbor pod vodstvom 

zborovodje Vlada Maguša. Zatem so prešli na 
uradni del volilnega zbora. Iz poročil je bilo 
zaznati, da so imeli dela veliko. V tem man-
datnem obdobju, ki traja štiri leta, so prešli iz 
petih socialnih programov na osem. Ob teh 
imajo še program družabništva. V društvu se 
pohvalijo tudi z delom na področju športa in 
z državnim prvakom v streljanju z zračno pu-
ško Rajmundom Cvetkom.

Razrešili so dosedanje vodstvo in izvolili 

novo, kjer pa do večjih sprememb ni pri-
šlo. Emilija Šuman tako tudi v prihodnje 
ostaja predsednica MDI Lenart, ki letos 
zaokrožuje 35 let delovanja.

F. B. 

Tudi pred dnevi na regijskem tekmovanju v 
streljanju z zračno puško v Slovenski Bistrici 
so strelci dostojno zastopali barve svojega 
društva.

Občni zbor KD sveta Ana

Konec februarja so se pri Sveti Ani zbrali 
ustvarjalci kulture na letnih dogodkih 
v občini in izven občine, saj 

je občni zbor enkrat letno prava 
priložnost za druženje, izmenjavo 
mnenj, analizo preteklega dela in 
smele načrte za prihodnost, ki jih 
tudi na tem občnem zboru pod 
vodstvom predsednika Aleksan-
dra Šijanca ni zmanjkalo. Prav je, 
da je en dan v letu namenjen tudi 
prijateljskemu druženju ljubitelj-
skih ustvarjalcev kulture, ki v kraj 
vedno znova prinašajo pomemb-
ne drobce kulture, komedije in 
tradicije plesa ter ubranega petja. 
Od skoraj 80 članov jih je bilo dve 
tretjini prisotnih. Zbrane navzoče so pozdra-
vili vabljeni gostje, tako so ob županu Silvu 
Slačku pozdravili zbrane še ravnatelj osnovne 
šole Boris Mlakar in župnik Anton Fras ter 
predstavnik JSKD Lenart za Sveto Ano Jože 

Križan. Zaključku formalnega dela je sledilo 
prijetno druženje ob zvokih domačega an-

sambla KD Sveta Ana, prav tako je bilo po-
skrbljeno za odlično kulinariko. Zbrani so se 
zavrteli tudi na plesišču in se tako družili do 
jutranjih ur.

SReBr

Občni zbor KTD Selce

V soboto, 20. 2. 2016, je bil ob 18. uri re-
dni občni zbor KTD Selce. Pričel se je 
s kratkim kulturnim programom, 

ki so ga izvedli Ljudski pevci društva. Čla-
ne je pozdravil predsednik društva Janez 
Belna, ki se je obenem zahvalil vsem čla-
nom za udeležbo, vsem aktivnim članom 
sekcije Ljudskih pevcev in Dramske sek-
cije pa za zelo uspešno sodelovanje skozi 
vse leto. Uspešno delovanje društva do-
kazuje tudi prejeti srebrni grb Občine Le-
nart, ki je bil društvu podeljen na proslavi 
ob občinskem prazniku. Člani so sprejeli 
finančno poročilo in poročilo o realizaci-
ji programa za leto 2015. Obe sekciji, ki 
delujeta v društvu, sta obširno predstavili 
realizacijo dejavnosti v letu 2015 in tudi 
plan dejavnosti za leto 2016. Tako je sek-
cija Ljudskih pevcev izvedla 25 nastopov 
na prireditvah v različnih krajih Slovenije. 
Veliko so nastopali tudi v raznih domovih za 
starostnike in jim z ljudsko pesmijo polepša-
li dan. V planu so navedli, da bodo pričeli z 
zbiranjem gradiva za pripravo nove zgoščen-
ke ob njihovi 10-letnici delovanja, ki bo v na-
slednjem letu. Kot je že tradicija, bodo tudi 
v letu 2016 pripravili najmanj tri prireditve v 
domači dvorani, in sicer Materam za praznik, 
Večer napevov in napitnic in Čas okrog bo-
žiča. Prav tako je zelo uspešno delovala tudi 
Dramska sekcija, ki je v lanskem letu 13-krat 
uprizorila veseloigro Trikrat hura za ženske 
in 20-krat razne skeče. Zelo spodbudno je, 
da se dramska skupina opremlja tudi s tehni-
ko, saj so si nabavili ozvočenje s prenosnimi 

mikrofoni, kar je pripomoglo, da jih gledalci 
boljše slišijo. Pravkar pa pridno vadijo novo 

veseloigro Prekrižani načrti, katere premiera 
bo v soboto, 9. 4. 2016, v Domu kulture Selce. 
Podeljena so bila tudi priznanja za zelo aktiv-
no kulturno delo v KTD Selce. Prejeli sta ga 
Suzana Vogrin in Zofija Belna. Vsi prisotni so 
bili zelo veseli, da so se občnega zbora ude-
ležili tudi župan Občine Lenart mag. Janez 
Kramberger, podžupan Franc Ornik, ravna-
telj OŠ Voličina Anton Goznik, predstavnica 
JSKD Lenart in ZKD Slovenski goric Metka 
Erjavec. Njihove spodbudne besede, ki so 
jih izrekli ob koncu uradnega dela občnega 
zbora, vsem aktivnim članom društva še prav 
posebej veliko pomenijo. 

J. B., foto: Venčeslav Zrim

Moč glasbe nas združuje na materinski dan
V športni dvorani Lenart bodo v petek, 25. marca, ob 19. uri z nami Srebrna krila z 

Vladom Kalemberjem, ki se jim bo pridružil legendarni Rajko Dujmić iz Novih fosilov. 
Na odru bodo tudi Pepel in kri, Ivo Mojzer, iz Amerike Moni Kovačič, iz italijanske Ve-
rone pa Irena Tratnik. Po 23. letih bo ponovno v prvotni postavi nastopila Nova legija, za 
narodno-zabavno glasbo bo poskrbel Grajski kvintet s sestrično Petra Prevca, ki našemu 
zlatemu orlu prepeva himno. 

Prireditev bosta povezovala Miro V. Kodrič in humoristka Teta Tončka. 

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij april 2016
Petek  15. 4. KO RK Sv. Jurij  v OŠ Jurovski Dol 
Sreda 20. 4. KO RK Voličina  v OŠ Voličina 
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Rez trt na Postičevi poti

Društvo vinogradnikov Sveta Ana je v nedeljo dne, 13. 3. 2016, opravilo rez trt, ki so 
posajene na Postičevi poti, in rez potomke najstarejše trte na svetu. Trenutno je posa-
jenih 83 trt, 24 sort. Rez smo opravili člani društva vinogradnikov. Rezi sta se pridru-

žila še župan in podžupan. 
Pred pričetkom rezi nas je 
naš član društva Jelko Jauk 
povabil v svojo klet, kjer nas 
je pogostil z malico. Rez pa 
smo zaključili v kleti Marja-
na Poliča, kjer smo posku-
sili lanski letnik traminca. 
Sledila je še malica v kuhi-
nji našega društva kmečkih 
žena in deklet.

Viktor Kapl, predsednik 
Društva vinogradnikov Sve-
ta Ana, Foto: Darinka Kapl

Proslava ob dnevu žena v Sv. Trojici 

Tako kot materinski dan je tudi dan žena 
posvečen izključno ženskam. Medna-
rodni dan žena se 8. marca praznuje 

že od leta 1917. Tudi letos smo praznovali v 
Občini Sv. Trojica, in sicer v torek, 8. marca, 
ob 18. uri v Kulturnem domu Sv. Trojica. Or-
ganizator proslave je bilo Kulturno društvo 
Trojica v sodelovanju z Občino Sv. Trojica. 
V bogatem kul-
turnem progra-
mu so se pred-
stavili otroci iz 
domačega kraja, 
otroški cerkve-
ni zborček KD 
Frančišek pod 
vodstvom Anite 
Kralj ter ljudske 
pevke KD Tro-
jica. Preseneče-
nje večera je bil 
akustični duet 
JAZZ IT, ki se nam je predstavil ob drzni 
popestritvi modernih aranžmajev klavirske 
spremljave in vokala. Nekaj besed je mamam 
in ženam namenil tudi župan Darko Fras, ki 
jim je ob dnevu žena tudi čestital. Janja Po-

žegar, predsednica KD Trojica, je pripravila 
scenarij proslave in povezovala program. V 
svojih razmišljanjih se je dotaknila različnih 
misli in citatov o ženskah in materah: »Srečen 
je tisti, ki mu veliko pomenijo malenkosti, ki 
ga osrečujejo drobne pozornosti. Sreča je, da 
se nekdo sploh spomni na nas. Sreča je, če 
smo v družbi ljudi, ki nas spoštujejo in nas 

imajo radi«. Na koncu prireditve so mame, 
dekleta in žene prejele tudi skromna darila, 
nakar je sledila še pogostitev za vso občinstvo 
in nastopajoče. 

Janja Požegar, foto: Matej Emeršič

Kuharski tečaj DKŽD Sveta Ana

Društvo kmečkih žena 
in deklet Sv. Ana je 25. 
marca izvedlo kuharski 

tečaj. Na tečaju smo izdelovale 
več vrst sladic, kot so: orehov 
čips, medeni konfeti s čoko-
ladno glazuro, Indijančkova 
masa in deserti iz nje … Ku-
harski tečaj je vodila Darinka 
Gostenčnik iz Maribora. 

Obiskale smo tudi kuhar-
skega mojstra Vlada Pignerja v 
restavraciji Pan v Kidričevem. 
Gospod Pigner izvaja pri Sveti 
Ani tudi kuharske tečaje. Postregli so nas s posebnimi kreacijami z jedilnika po njegovem izbo-
ru. Bilo je okusno in čudovito za oko.

Darinka Kapl, predsednica društva 

V Benediktu o sodobni pripravi zelenjave z vrta

Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt je ponovno izvajalo kuharski tečaj pod naslo-
vom »Sodobna priprava zelenjave z domačega vrta«. Tečaj smo izvajali v večnamenskih 
prostorih Apartmajske hiše Rajšp pod vodstvom gospoda Vlada Pignarja v izvedbi te-

čajnika gospoda Zlatka Voglar-
ja. Na tečaju smo pripravljale 
pretežno jedi z bučkami, ker 
smo doma našle še največ ča-
jot, smo večino jedi pripravljale 
prav s temi bučkami, seveda 
smo uporabljale prav tako ho-
kaido ter greyzini bučke. Pri 
večini jedi prav tako ni manj-
kalo mesa, tako da je bilo na tak 
način poskrbljeno za vse okuse. 

Maja Rajter

S pesmijo in glasbo ob dnevu žena v Lenartu

V okviru letnega programa Društva 
upokojencev Lenart je pevska skupi-
na Pevke ljudskih pesmi DU Lenart 

organizirala koncert z 
naslovom S pesmijo in 
glasbo ob dnevu žena. 
Koncert, že tretji po vr-
sti, je potekal v soboto, 5. 
marca, v dvorani Doma 
kulture v Lenartu. Orga-
nizacijo prireditve je ob 
pomoči pevk vodila Mil-
ka Cartl, ki je bila ob po-
gledu na polno dvorano 
nadvse vesela. Koncert 
ob 8. marcu, dnevu žena, 
organizirajo, da s tem po-
častijo praznik, ki so ga 
v preteklosti praznovale 
žene in dekleta, a vse bolj 
tone v pozabo.

V dveurnem koncertu 
se je zvrstilo14 nastopajočih skupin, ki so s 
svojimi nastopi navdušile občinstvo. Koncert, 
ki ga je vodila Saša Lovrenčič, so s svojim 
nastopom odprle pevke gostiteljice. Obisko-
valce in nastopajoče je po uvodnem nastopu 
pevk pozdravil predsednik Društva upo-
kojencev Lenart Štefan Vereš, ki je pohvalil 
pevke, da na tak način ohranjajo ljudsko pe-
tje ter s tako številčno udeležbo nastopajočih 
skupin obogatijo to prijetno kulturno prire-
ditev. Sledili so nastopi KD Godcev in pevcev 
Vinski bratje Gederovci, KD Benedikt Žitni 
klas, Mešane pevske skupine DU Sv. Trojica, 
Ansambla Začetek Sv. Jurij, Pevcev DU Cer-

kvenjak, Pevske skupine Cvetje v jeseni DU 
Tišina, Pevk Društva gospodinj Vitomarci, 
Ljudske pevske skupine Taščica KUD Rače, 

Pevk ljudskih pesni KD Sveta Trojica, Nade 
Svetina DU Jakobski dol – Citre, Ljudskih 
pevcev KUD Vrelec Benedikt in Ljudskih 
godcev 3x2 Pernica. Koncert so zaključili s 
skupnim nastopom vseh nastopajočih s Sla-
kovo pesmijo V dolini tihi … ki ji je s petjem 
pritegnilo tudi občinstvo v dvorani. Koncert 
so popestrili s presenečenjem, saj so udele-
žencu koncerta podelili srebrno verižico, ki 
jo je darovalo zlatarstvo Sukič iz Lenarta. Po 
koncertu so za vse nastopajoče v gasilskem 
domu pripravili srečanje s pogostitvijo, ob 
katerem se je razvijalo prijetno druženje. 

Ludvik Kramberger

Koncert, ki ga je vodila Saša Lovrenčič, so odprle Pevke ljudskih pesmi 
DU Lenart.

11. rez Čolnikove trte

Čolnikova trta, ki je potomka najstarejše trte na svetu in raste v neposredni bližini rojstne 
hiše Dominika Čolnika pri Svetih Treh Kraljih v Slovenskih goricah, je bila v nedeljo, 13. 
3. 2016, ponovno 

deležna pozornosti šte-
vilnih domačinov kakor 
tudi gostov od blizu in 
daleč. Občina Benedikt 
je na ta dan v sodelova-
nju z domačimi društvi 
organizirala 11. rez Čol-
nikove trte. Župan Milan 
Gumzar je ob tej prilo-
žnosti imenoval novega 

občinskega viničarja. To odgovorno 
in častno nalogo je prevzel predsednik 
Turistično-vinogradniškega društva 
Benedikt Marjan Farasin. Župan in ob-
činski viničar sta pod budnim očesom 
botra Čolnikove trte Franca Škrobarja 
opravila rez Čolnikove trte. Za kulturno 
noto so poskrbeli članice in člani Kul-
turno glasbenega društva Benedictus in 
Kulturno etnografskega društva Vrelec 
Benedikt, za okrepčilo z domačimi do-
brotami članice Društva kmečkih žena 

in deklet Benedikt ter za žlahtno kapljico člani Turistično-vinogradniškega društva Benedikt. 
Zaigrali so tudi domači muzikanti, ki so se zbrali ob Čolnikovi trti. 

Sabina Šijanec, foto Igor Barton
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Občinski viničar Marjan Farasin, župan Milan Gumzar in 
boter Čolnikove trte Franc Škrobar
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Jurjevem vrana v žitu skrije, mla-
titev v jeseni sneg s cepci razlije«; 
Jurij travo odklene«; »Zeleni Ju-
rij peč zakuri, pride Marko, speče 
jarko, pride Jernej, pa vse poje«; 
» kadar je ob mlaju Jurij, ni krme 
skozi duri«.

Pridite ob jurovskem občin-
skem prazniku v zeleno in poču-
tili se boste odlično!

Marija Šauperl

Pojasnila in obvestila Javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Na podlagi 15. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, 
št. 98/2015) kot izvajalec/podizvajalec Javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v občinah Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica, Cerkvenjak, Sv. Jurij 

v Slov. gor., Destrnik, Starše, Rogašovci ter Kuzma podajamo naslednja pojasnila in obvestila:
 - Na kmetijskem gospodarstvu je možno prositi za oprostitev okoljske dajatve za onesna-

ževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer tako, da je potrebno predhodno 
podati vlogo (obrazec Vloga za oprostitev okoljske dajatve in Izjava praznjenja greznic 
mešanje z gnojevko, ki je dosegljiv na www.agj-projektiranje.com). Vloga se odda na vašo 
občino ali na podjetje AGJ. Pri tem je potrebno omeniti, da se morajo v izjavi v skla-
du s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 
98/2015) navesti točen datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz gre-
znice ter njenega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

 - Vsak, ki se odloči za nabavo in vgradnjo male komunalne čistilne naprave (hišne čistilne 
naprave - MKČN), je dolžan, da to napravo tudi registrira. V nasprotnem primeru se 
postopek za zmanjšanje plačila okoljske dajatve ne more izvesti. Vloga za registracijo se 
opravi tako, da se na vašo občino ali na podjetje AGJ odda izpolnjen obrazec Registraci-
ja male čistilne naprave, ki ga najdete na www.agj-projektiranje.com. V kolikor MKČN 
razpolaga s CE certifikatom, se na osnovi 6. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 98/07) izda Ocena obra-
tovanja in okoljska dajatev se plačuje v znesku 10 % celotne vrednosti. V kolikor MKČN 
nima CE certifikata, je potrebno na osnovi 6. in 8. člena Uredbe o emisiji snovi pri odva-
janju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 98/07) predhodno 
izvesti plačljiv monitoring (meritve učinka čiščenja) in ga tako ponavljati na vsaka 3 leta. 
Šele po pozitivno izvedenem monitoringu sledi pregled MKČN in nato izdelava Ocene 
obratovanja. Naj omenimo, da rastlinske MKČN nimajo CE certifikata, prav tako iz nji-
hovih gred ni možno odvažati mulja, nasičenega s peskom kot osnovnega polnila čistilne 
naprave na deponijo, niti v predelavo, zato to postaja vse resnejši problem pri tovrstnih 
MKČN. Na vsaki MKČN pa se na vsaka 3 leta na osnovi 17. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) vršijo brezplačni pregledi ter 
se na podlagi pregleda novelirajo Ocene obratovanja, ki so podlaga za zmanjšanje pla-
čila okoljske dajatve za 90 %. Obveščamo vas, da bomo s prvimi pregledi MKČN pričeli 
predvidoma v mesecu maju.

 - Seznanjamo vas z učinkom čiščenja v %, na posamezni čistilni napravi v občinah:

 -  Na podlagi 15. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, 
št. 98/2015) smo dolžni izvajati tudi redni prevzem in odvoz blata iz MKČN ter prevzem 
in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. Prav tako je obvezno 1 x na 
3 leta izvesti praznjenje in odvoz blata iz MKČN in greznic. Na izpolnjevanje slednjih 
zahtev nas že seznanjajo tudi inšpekcijske službe, zato bomo predvidoma v septembru 
pričeli z organiziranimi praznjenji. Cena za tovrstno storitev je v posamezni občini raz-
lična, v povprečju pa znaša cca 22,00 €/m3 za greznične gošče in cca 25,00 €/m3 za mulje 
iz MKČN. Mulji se odvažajo na nadaljnjo predelavo na CČN Domžale-Kamnik, greznič-
ne gošče pa v Občini Cerkvenjak na CČN Cerkvenjak in drugod na CČN Radenci ter 
deloma na CČN Apače. Za vsako tovrstno storitev se izda Evidenčni list za odpadek, 
sama količina odpadka pa se evidentira v elektronskem sistemu evidence odpadkov na 
Ministrstvu za okolje in prostor.

Direktor podjetja AGJ Goran Rebernik

ČN KPK BPK5
Hrastovec 95,3 98,8
Cerkvenjak 97,4 98,7
Lokavec 90,4 95,8
Trojica 90,1 96,7
Senarska 93,8 98,6
Jurovski Dol 83,9 97,0
Pertoča 88,1 97,6
Destrnik 95,6 97,8
Močna 92,9 97,1
Voličina 73,4 87,0
Globovnica Še ni podatka Še ni podatka
CČN Lenart* /  /

CČN Lenart* trenutno ne deluje. 
Postopek podelitve koncesije 
izgradnje/rekonstrukcije par-
tnerskemu podjetju CID, d. o. o., 
Koper je v mirovanju. Ocenjeno 
je bilo, da bi strošek koncesije za 
čiščenje v znesku 0,44 €/m3 in 
odvajanje v znesku 0,29 €/m3 ter 
nesubvencionirana omrežnina 
14,30 €/priključek bil za občane 
prevelik. Trenutno se čaka na mo-
rebitna EU kohezijska sredstva.

Iz moje zelene doline

Slovenske gorice so tako lepe in dragoce-
ne, seveda za tiste ljudi, ki jih gledamo s 
srcem in jih hkrati spoštujemo.

Zeleni doli in hribčki, posejani z malimi in 
velikimi kmetijami, med katerimi štrli tu in 
tam še kakšen topol – jagned, ki kot naravni 
čuvaj kaže svojo moč pred točo in viharji.

Pričenjajo se pomladni prazniki: jurjevo, 
velika noč, cvetna nedelja, praznik dela. Po-
mlad je v ljudskih srcih in verovanjih vedno 
pomenila novo rojevanje narave, ki se odene 
v zeleno in prinaša novo življenjsko moč in 
optimizem. Spomnimo se številnih navad v 
velikonočnem tednu, ko so se že naši predni-
ki držali nekaterih pravil spoštovanja narave 
– kdaj ne delamo na zemlji, kdaj pa nam to 
delo uspeva.

Ljudje počistimo svoje domove, jih pre-
zračimo in s tem odženemo zimske, turobne 
duhove, napolnimo svoje življenjske prostore 
z novo močjo, z novo čistostjo in vera v pozi-
tivno bo dajala podobo našemu celoletnemu 
uspehu.

Jurij – Zeleni Jurij bo odgnal zimo, zmaja 
in prinesel cvetočo pomlad, rast in blagosta-

nje, ob našem trudu in delu seveda. Le-to pa 
bo obrodilo sadove, če bomo imeli jasno za-
stavljene cilje, v katere zares verjamemo in se 
na vso moč trudimo, da jih uresničimo. Sami, 
v sodelovanju s prijatelji in sovaščani! Dobro 
se z dobrim vrača; slabo se s slabim plača.

 A tako je. Narava kaznuje človeško pre-
drznost. Moramo ji slediti, ne pomaga dru-
gače; lahko pa ji veliko pomagamo, z lepšim 
obnašanjem: da hodimo več peš in se manj 
vozimo, da »prelivamo« manj nafte in z manj 
težkimi stroji ropotamo po njej, umetna son-
ca postavljamo po pameti in s čim manj ško-
dljivimi žarki, itd.

Ni nam ravno prav, da je bil »božič na trati« 
in bo morda »velika noč na peči«. Tudi ta je 
dober: »če marca letajo mušice, aprila vzemi 
rokavice« ali »če marec prah pometa, dobro 
letino obeta«; »marec nam pomlad prinese, 
vse zaspance naj potrese«; na velikonočni pe-
tek in soboto ne smemo delati, ker zemlja po-
čiva, v nedeljo moramo skupaj zajtrkovati in 
nihče ne sme od hiše, v ponedeljek pa gremo 
po pisanko«.

Kakorkoli že: Zeleni Jurij obeta: »če se ob 

95 let skrbi za naravo in divjad v širši 
mariborski okolici

Pobudnik za ustanovitev podružnice Slo-
venskega lovskega društva v Mariboru 
leta 1921 je bil eden od soustanoviteljev 

slovenske lovske organizacije leta 1907 Drago-
tin Klobučar. Prevzel je tudi funkcijo prvega 
predsednika mariborske podružnice SLD, ki 
je začela delovati z majhnim številom članov. 
Bili so v glavnem Slovenci in po ohranjenem 
imeniku je bilo na začetku delovanja samo 80 
članov. Mariborska podružnica je ustanovila 
svoje odseke v sodnih okrajih Maribor, Sv. Le-
nart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, 
Marenberg (Radlje) in Slovenj Gradec. Imela 
je tudi izjemno pomembno narodnopolitično 
poslanstvo, ki ga je uresničevala na različne 
načine. Najučinkovitejši so bili »lovski dne-
vi«, ki so jih slovenski lovci v Mariboru vedno 
dopolnili z bogatimi narodno-kulturnimi pro-
grami.To je bilo za mariborsko okolico izje-
mno pomembno, še zlasti po letu 1933, ko so 
nacisti prevzeli oblast v Nemčiji in je nacizem 
tudi v Mariboru začel z ofenzivnejšo politično 
propagando. A temeljno poslanstvo maribor-
ske podružnice SLD je bila velika skrb za ob-
novo nekdanjih bogatih staležev divjadi v na-
ravno bogatih revirjih na prostranem Pohorju, 
na Dravskem polju in v Slovenskih goricah. 
Prvega predsednika podružnice Dragotina 
Klobučarja je nasledil primarij dr. Hugon Ro-
bič, njega primarij dr. Mirko Černič in njega 
dr. Bogdan Pogačnik, ki je bil hkrati podpred-
sednik centralnega odbora SLD v Ljubljani.

Podružnica je med leti 1930 in 1941 organi-
zirala več odmevnih prireditev, med njimi naj 
posebej omenimo prvo veliko lovsko razstavo 
v Mariboru leta 1933. Leta 1938 je bila v me-
stu ob Dravi že druga velika razstava in tega 
leta je Maribor gostil še skupščino osrednje-
ga jugoslovanskega lovskega združenja. Leta 
1935 se je podružnica preimenovala v Lovsko 
društvo Maribor in je delovala vse do aprilske 
okupacije leta 1941, ko je bilo v skladu s sklepi 
nacističnih okupacijskih oblasti prepoveda-
no delovanje vseh slovenskih društev. Zadnji 
predvojni občni zbor je bil 23. februarja 1941, 
prvi povojni občni zbor Lovskega društva 

v Mariboru pa je bil 1. 12. 1945. Na njem je 
bil za predsednika vnovič izvoljen dr. Bogdan 
Pogačnik. Na osnovi Začasnega zakona o lovu, 
ki ga je sprejel Prezidij slovenskega narodno-
osvobodilnega sveta z dne 23. julija 1946, so 
bile formirane lovske družine, ki so bile po-
vezane v Okrajne lovske svete, ti pa v Lovski 
svet Ljudske republike Slovenije. V skladu z 
zakonskimi spremembami je bila leta 1950 na-
mesto Okrajnega lovskega sveta ustanovljena 
Okrajna lovska podzveza Maribor. Po zdru-
žitvi lovskih organizacij v okrajih Maribor in 
Slovenj Gradec je bila lovska podzveza preo-
blikovana v novo Okrajno lovsko zvezo Ma-
ribor. Ta je po letu 1967 delovala pod imenom 
Zveza lovskih družin Maribor in bila največja 
območna lovska zveza v Sloveniji. V samostoj-
ni Sloveniji se je v začetku 90-ih let minulega 
stoletja ZLD Maribor preimenovala v Lovsko 
zvezo Maribor. Od nje so se leta 2001 odcepile 
lovske družine iz koroškega območja in usta-
novile novo, samostojno Koroško lovsko zvezo 
s sedežem v Slovenj Gradcu. Od takrat šteje 
mariborska LZ 45 LD, v katere je vključenih 
nekaj manj kot 2.200 lovcev in je največja ob-
močna lovska zveza v državi.

Na izjemno bogato lovsko preteklost v širši 
mariborski okolici smo lahko ponosni, pou-
darjajo v zdajšnjem vodstvu Lovske zveze Ma-
ribor in dodajajo, da je treba prav na teh histo-
ričnih iztočnicah aktivno graditi prihodnost 
sodobne, naravovarstveno naravnane lovske 
organizacije, vpete v vse pore družbenega 
dogajanja: torej moderne in ekološke nevla-
dne lovske organizacije za in v dobro divjadi 
ter njenega življenjskega okolja. Upoštevajoč 
zahteve sodobnega časa in globalne ekološke 
trende ter vsa znanstvena in strokovna dogna-
nja na tem področju. Tako nekako, kot so to 
znali storiti pred 95 leti, ko je slovenska lovska 
organizacija v mestu ob Dravi dobila globoke 
korenine in trajno veljavo. Tudi v narodno-
stnem pogledu, na kar se je doslej vse preveč 
pozabljalo.

Dr. Marjan Toš, Lenart  
v Slovenskih goricah

Ljubljančani in slovenskogoriška jabolka

Tako kot v številnih evropskih metropo-
lah je tudi v Ljubljani najbolj živahno 
na tržnici, kjer se številni Ljubljančani 

oskrbujejo s svežim sadjem in zelenjavo iz vse 
Slovenije, pa tudi z ribami iz slovenskega in 
hrvaškega morja. V teh zimskih mesecih je 
ljubljanska tržnica še posebej dobro založena 
z jabolki. Med ponudniki po kakovosti jabolk 
še posebej izstopata pridelovalca iz občine 
Lenart, ki Ljubljančankam in Ljubljančanom 
ponujata odlična jabolka različnih sort.

Gre za Franca Trinkausa iz 
Selc pri Voličini ter za Ivana 
Goznika iz Rogoznice pri Vo-
ličini.

»Doma imam nekaj več 
kot hektar sadovnjaka. Ja-
bolka, ki jih v njem pridelam 
sam, že več kot petdeset let 
prodajam tudi na ljubljanski 
tržnici,« pravi smeje Trinka-
us, ki se rad pohvali, da ima 
že 79 let, čeprav mu ni videti. 
Kot pravi, Ljubljančani radi 
kupujejo štajerska jabolka, kar ni čudno, saj 
so jih za časa stare Avstroogrske monarhije 
radi jedli tudi na cesarskem dvoru na Duna-
ju. Trankaus rad prihaja v Ljubljano, saj mu je 
tamkajšnja tržnica že prirasla k srcu, še raje 
pa je doma na Štajerskem, kjer ima tri sinove 

in hčerko. Lenarčani in prebivalci osrednjih 
Slovenskih goric še posebej poznajo njegova 
sinova Silva, ki je glavni kuhar v Bračkovem 
Gostišču pri Antonu in Janka, ki vodi svoje 
gostišče Siva čaplja v Trnovski vasi. 

Nedaleč od Franca Trinkausa prodaja šta-
jerska jabolka njegov rojak Ivan Goznik iz 
Rogoznice, ki ga včasih spremlja tudi žena 
Vika. Kot pravita, imata doma dobre tri hek-
tare sadovnjaka, na ljubljanski tržnici pa sla-
stna jabolka prodajata že 33 let. 

Brez jabolk iz osrednjih Slovenskih goric se 
na ljubljanski tržnici ne bi mogli pohvaliti, da 
prodajajo najboljše sadje in zelenjavo iz vse 
Slovenije. 

T. K.

Franc Trinkaus Ivan Goznik z ženo Viko
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Letno poročilo o skladnosti pitne vode v 
šestih občinah 

Skladnost pitne vode je Mariborski vodo-
vod, d. d., tudi v letu 2015, tako kot do sedaj, 
zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora 
po izdelanem HACCP načrtu oziroma z ob-
vladovanjem procesov od črpanja podzemne 
vode, njene obdelave, prečrpavanja in distri-
bucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode 
se je spremljala na črpališčih, na 
omrežju v vodooskrbnih objek-
tih in pri uporabnikih (večinoma 
v osnovnih šolah in vrtcih ter 
deloma v gostinskih objektih). 
Izvajanje notranjega nadzora 
se je vršilo v skladu z določili 
Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, 
št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 
92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izva-
janja notranjega nadzora v letu 
2015 odvzetih 2.236 vzorcev, od tega 2.135 
za mikrobiološka preskušanja in 101 za ke-
mijska preskušanja. Na celotnem sistemu 

Mariborskega vodovoda, d. d., je bilo v letu 
2015 mikrobiološko neskladnih 4,5 % vzor-
cev. Večinoma gre mikrobiološka odstopanja 
pripisati neustreznemu stanju internih hišnih 
vodovodnih instalacij. Zaradi preseženih ke-
mijskih parametrov je bil neskladen 1 vzorec. 

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o 
kakovosti pitne vode se nahaja 
na spletni strani: http://www.
mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2015 
dobavljal Mariborski vodovod 
za občine Benedikt, Cerkve-
njak, Lenart, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah in 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano ocenjuje kot 
skladno z zahtevami Pravilnika 

o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih pre-
skušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja 
odpadkov in prijetnejšega okolja

Ste se že kdaj vprašali, ali bi lahko pred-
mete, ki jih več ne potrebujemo, vnovič 
uporabili oz. jih predelali? Prehranska in-
dustrija nas je zasula s številnimi novimi 
proizvodi, ki nam omogočajo zadovolje-
vanje osebnih potreb, po drugi strani pa 
ostajajo gore odpadnih materialov, v katere 
so ti bili embalirani. Da bi se izognili go-
ram odpadkov, je potrebno odpadne snovi 
zbirati ločeno in jih ločeno predajati regi-
striranim zbiralcem. Samo ločeno zbrane 
odpadke lahko usmerimo v predelavo in 
ponovno uporabo.

Pri ločenem zbiranju je pomembno, da 
so pločevinke, plastenke, vrečke, folije ter 
drugi predmeti, ki so namenjeni za emba-
liranje tekočin, izpraznjene ter očiščene. 
Drugo pomembno navodilo je, da se posa-
mezne odpadke odloži v pravilno opremo 
za zbiranje odpadkov, vrečke oz. zabojnike, 
saj vsako mešanje odpadkov, ki ni v skladu z 
našimi navodili, zahteva dodatno ločevanje, 
kar znova povzroča dodatne stroške. V okvi-
ru ločenega zbiranja komunalnih odpadkov 
tako družba Saubermacher Slovenija omo-
goča občanom občin Benedikt, Cerkvenjak, 
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

ločeno zbiranje glede na skupine odpadkov, 
po materialni strukturi. Za lažje rokovanje z 
nastalimi odpadki podajamo navodila za pra-
vilno razvrščanje posameznih vrst odpadkov.

1. Zbiranje plastične, kovinske, sesta-
vljene in mešane embalaže zagotavljamo v 
namenskih plastičnih prozornih vrečkah, 
na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih, 
13-krat letno, na katerih je napis Mešana 
embalaža. V te vrečke ODLOŽITE: 

 - plastenke in drugo manjšo embalažo iz 
plastike (kozarci, posodice in lončki od 
prehrambenih izdelkov, nosilne vrečke, 
škatle za slaščice in drugo hrano, krožni-
ki za enkratno uporabo, folije za hrano 
in druge folije, podloge za pecivo, ovitki, 
zvitki, cevi in valji, cvetlični lončki, kap-
sule za avtomate za napitke (npr. kava, ka-
kav, mleko, celofan) …,

 - pločevinke in drugo manjšo embalažo iz 
kovin (kozarci, posodice od prehrambe-
nih izdelkov, hrane za mačke in pse, vlo-
žena zelenjava in sadje, alu folija) …,

 - tetrapaki sokov, mleka in drugih pijač ter 
prehrambenih izdelkov,

 - embalažni stiropor.
Opozorilo: Plastenke, pločevine, posodice, 

lonci in tetrapaki morajo biti izpraznjeni in či-
sti ter čim bolj stisnjeni.

V vrečke za mešano embalažo NE ODLA-
GAJTE :

 - onesnažene cvetlične lončke, v katerih 
rastline ostanejo celo življenjsko dobo, 
čajne filter vrečke, voščeni ovoj za sir, ovit-
ke klobas, obešalnike za obleke, kartuše za 
tiskalnike, škatle za zgoščenke, DVD-je in 

videokasete, vrečke za detergente, jedilni 
pribor za enkratno uporabo, papirnati 
modeli za pecivo …

2. Zbiranje papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže zagotavljamo v 
namenskih plastičnih zabojnikih zelene 
barve in rdečim pokrovom na prevzemnih 
mestih pri gospodinjstvih 13- krat letno. V 
te zabojnike ODLOŽITE: 

 - časopise, revije, prospekte, zvezke, knjige, 
kataloge, papirnate vrečke, kartonske škatle, 
pisemski in ovojni papir ter druge predmete 
iz papirja, lepenke in valovite lepenke …

Opozorilo: Kartonske škatle morajo biti 
raztrgane oz. čim bolj stisnjene.

V zabojnik za zbiranje papirja in papirne 
embalaže NE ODLAGAJTE:

 - embalaže mleka in sokov, mastnega in po-
voščenega papirja, folije iz umetnih mas, 
higienskega papirja, vreč za krmila, vreč 
za cement …

3. Zbiranje stekla in steklene embalaže 
zagotavljamo v namenskih plastičnih za-
bojnikih zelene barve in zelenim pokro-
vom na ekoloških otokih. V te zabojnike 
ODLOŽITE: 

 - vse vrste steklenic, druge manjše predmete 
iz stekla (cevke, steklene posode, kozarci).

V zabojnik za zbiranje steklene embalaže 

NE ODLAGAJTE:
 - okenskega stekla, ogledal, žičnega stekla, 
avtomobilskega stekla, stekla žarometov, 
posode iz porcelana, posode iz kamenin, 
neonskih svetilk, embalažo kozmetike, 
posode, odporne na visoke temperature, 
steklenic z vsebino.

Opozorilo: Steklenice morajo biti izpra-
znjene, čiste ter brez zamaškov. Okensko 
steklo lahko oddate v zbirnem centru v Sp. 
Porčiču.

4. Zbiranje biološko razgradljivih od-
padkov zagotavljamo v namenskih plastič-
nih zabojnikih rjave barve na prevzemnih 
mestih pri gospodinjstvih – 37-krat letno. 
V te zabojnike ODLOŽITE: 

 - kuhane ostanke hrane, zelenjavne in sa-
dne odpadke, jajčne lupine, pokvarjene 
prehrambene izdelke, gnilo sadje, papir-

nate robčke, brisače in serviete, filter 
vrečke, kavne usedline, odpadno vejev-
je - razrezano, travo, listje, rože, plevel 
…vse odpadki, ki se lahko organsko 
razgradijo.

Opozorilo: V zabojnik je prepove-
dano odlaganje tekočin, npr. juho, 

Z vsakodnevnim ravnanjem se je po-
trebno zavedati, da lahko s pravilnim 
ločenim zbiranjem zmanjšate količine 
odpadkov za odlaganje in omogočite 
ponovno uporabo nastalih odpadkov.

Vljudno vas naprošamo, da navodila 
za pravilno ločevanje odpadkov upo-

števate, saj bomo izvajali kontrolne preglede 
vsebine odpadkov, vsako nepravilno odlaga-
nje v nenamensko opremo za zbiranje pa se 
sankcionira po odlokih o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki posameznih občin. 

Navodila za pravilno ločevanje odpadkov 
lahko najdete tudi na spletni strani: www.
saubermacher.si/uporabno/navodilo za lo-
čevanje odpadkov ali na tel. št. 02/620 23 00 
in 02/620 23 01.

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Rudolf Maister-Vojanov skozi otroške oči in za lažje razumevanje zgodovine

Vojak, umetnik, junak in vizionar svojega časa …

Osnovna šola dr. Franja Žgeča iz Dor-
mave je založila drobno knjižico z 
naslovom Vojak, umetnik, junak – 

Rudolf Maister. Avtorji besedila so Aleš Mar-
džetko, Alina Hojnik in Katja Šacer, ilustracije 
so delo Arijane Horvat in Valentine Lovrec, 
oblikovanje pa je bilo v rokah Pike, kreativnih 
komunikacijskih rešitev iz Biša. Knjižico je v 
nakladi 500 izvodov natisnila tiskarna Evro-
grafis. 

Angažirani profesor zgodovine in geo-
grafije Aleš Mardžetko je še enkrat pritegnil 
učence in po vzo-
ru publikacije o 
osamosvajanju 
Slovenije in vojni 
leta 1991 pripra-
vil še koristno 
učno gradivo o 
generalu Maistru. 
V kratkih pove-
dih so avtorji na-
nizali ravno do-
volj misli o tem 
velikem Slovencu 
za vrstnike v pr-
vih dveh triadah 
OŠ, morda pa celo dovolj tudi za učence za-
dnje triade, ki slovensko nacionalno zgodo-
vino običajno slabo poznajo. Gre za lahkotno 
pisanje, zelo enostavne trditve in ocene, ki 
postavljajo Maistra v čas in prostor in daje-
jo objektivno sliko o njegovem odločnem 
ukrepanju v prevratnih letih 1918/1919. Ni 
nobenih globokumnih misli, hipotez in ugi-
banj, kaj bi bilo, če bi bilo. Predstavljena so 
neizpodbitna zgodovinska dejstva, katera je 
res dobro vedeti in poznati. Še zlasti mladim, 
saj je v javnosti vse več grobih kritik na raču-
na Maistra in njegovih soborcev za severno 
slovensko mejo – češ »kaj ste storili, pustili bi 
nas pod Avstrijo, v kateri bi danes imeli delo 
in bolje živeli«. Da, to so pogoste kritike, ki 
mladih ne zaobidejo, zato je omenjena kniži-
ca lahko res dragoceno in koristno čtivo tudi 
za krepitev domoljubja. Za vse osnovnošolce, 
ki jim ne bo treba posegati po težkih leksiko-
nih in enciklopedijah, saj iz te enostavno na-
pisane in okusno ilustrirane knjižice izvedo o 
Maistru ravno dovolj.

Na primer - Rudolf Maister se je rodil 29. 
marca 1874 na Šutni št. 16 v Kamniku, kjer 
sta imela starša v najemu stanovanje. Rod 
Maistrov pa izhaja s Ptuja. Rudolf je osnovno 
šolo obiskoval v Mengšu in v Kranju, kjer se 
je vpisal na nižjo gimnazijo. Šolanje je nada-
ljeval na gimnaziji v Ljubljani, vendar jo je 
leta 1892 zapustil in se vpisal v domobransko 
kadetnico na Dunaju. Končal jo je dve leti za-
tem. Leta 1905 se je poročil z Marijo Stergar. 
Rodila sta se jima sinova Hrvoj in Borut. Leta 
1923 je bil upokojen kot divizijski general. 
Živel je v Mariboru, nekaj časa je med po-

čitnicami preživel pri mladostnem prijatelju 
Franju Štupici na Zavrhu v Slovenskih gori-
cah. Maistru v čast in trajni spomin so na Za-
vrhu že leta 1961 po njem poimenovali Turi-
stično društvo in leta 1963 še razgledno stolp. 
Brez generala Maistra in njegovih borcev ne 
bi bilo današnjih slovenskih meja na severu 
domovine in brez njega bi najbrž tudi težko 
prišli do uresničitve hotenj po lastni državi. 
Čeprav je bil na Zavrhu le trikrat, je ta kraj 
z njim živel in ga ohranil v lepem spominu 
tudi po smrti leta 1934. Umrl je na Uncu 26. 

julija 1934. Z vse-
mi častmi so ga 
pokopali na mari-
borskem pokopa-
lišču na Pobrežju.

Vojaška vloga 
Rudolfa Maistra 
je bila odločilna 
ob koncu prve 
svetovne vojne 
in v času obli-
kovanja na novo 
nastale Države 
SHS, pozneje 
Kraljevine SHS. 

1. novembra 1918 je prevzel poveljstvo nad 
Mariborom in vso Spodnjo Štajersko ter ju 
podredil oblasti Narodnega sveta za Štajer-
sko. Ta mu je podelil čin generala, ki mu je 
zagotavljal večji ugled pri civilnem prebival-
stvu in brezhibno pokorščino (disciplinsko 
razrahljanega) vojaštva. Narodna vlada v 
Ljubljani ni podprla Maistrove mobilizacij-
ske pobude, vendar je kljub temu novembra 
leta 1918 ustanovil slovensko vojsko z okoli 
4000 vojaki in 200 častniki. S svojo vojsko 
je 23. novembra 1918 razorožil mariborsko 
nemško varnostno stražo, jo razpustil in tako 
prevzel vojaški nadzor v mestu. Zasedel je 
slovensko narodnostno območje na Štajer-
skem, po katerem je po sklenitvi mirovne po-
godbe z Avstrijo skoraj v celoti potekala tudi 
državna meja. 27. novembra 1918 je Maister 
sklenil pogodbo o mejni črti na Štajerskem 
in Koroškem. S tem je pripravil izhodišče za 
zasedbo Koroške, vendar mu vlada v Ljublja-
ni ni dovolila nadaljnjega napredovanja. O 
dokončni usodi koroških Slovencev pa je 10. 
oktobra 1920 odločil plebiscit. Na njem smo 
večji del Koroške za vedno izgubili – in to je 
ostala tudi Maistrova boleča rana. 

Avtorjem in izdajatelju za zanimiv poskus 
preprostega, a korektnega pisanja o enem tež-
je razumljivih poglavjih nacionalen zgodovi-
ne – čestitke, mladim pa uspešno nabiranje 
znanja ob prebiranju vsebinsko sporočilnih 
povedi. Maister je bil junak – predvsem pa 
vizionar. In tega nam danes manjka – bi lah-
ko dodali na koncu.

Dr. Marjan Toš
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90 let Valentina Novaka 

V soboto, 6. februarja 2016, je 90. jubilej 
praznoval Valentin Novak iz Zg. Por-
čiča. Valentin se je rodil v Zgornjem 

Porčiču staršema Tereziji in Alojzu Novaku. 

Odraščal je skupaj z bratoma Mihaelom in 
Jožefom. Po odsluženem vojaškem roku v 
takratni nemški vojski je popeljal pred oltar 
Felicito, roj. Bauman. Kasneje sta postala 

starša Emilu, Idi, Albertu, Tinetu in 
Hermini. Danes živi skupaj s sinom 
Tinetom. Njun vsakdan pa s svojim 
prihodom popestri hčerka Ida. V 
ponedeljek, 8. februarja, smo Valen-
tina s strani Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah obiskali podžu-
pan Branko Novak, občinska sve-
tnica Zdenka Polanec in predstav-
nica rdečega križa Bernarda Polič. 
Valentinu smo zaželeli še na mnoga 
zdrava leta.

Barbara Cvetko

Viktor Kapl odhaja v pokoj

Intervju z Viktorjem Ka-
plom, tajnikom občine 
Sveta Ana, ki se z aprilom 

poslavlja od delovnega mesta 
tajnika in odhaja v zasluženi 
pokoj. Kratek klepet ga bo še 
malo predstavil in hkrati malo 
razkril njegove smele načrte 
za prihodnost …
Za vami je pomembno obdobje, 
ki vas je zagotovo zaznamovalo. 
Kako bi ga opisali?

»Moje prehojeno obdobje 
po poklicnem izobraževanju bi 
razdelil na dva dela. Prvi del (20 let) sem pre-
živel v gospodarstvu (Klemos in Unior). Dru-
gih 20 let pa v javni upravi. Teh drugih 20 let 
je bilo precej bolj dinamičnih. Pričelo se je v 
letu 1996 s prihodom na delovno mesto tajni-
ka krajevne skupnosti Sv. Ana in Lokavec. V 
letu 1997 smo pričeli aktivnosti za ustanovi-
tev občine Sveta Ana, kjer smo ključne vloge 
takrat odigrali tajniki krajevnih skupnosti s 
predsedniki KS. V letu 1999 je bilo potrebno 

sestaviti občinsko upravo in pri-
četi z delovanjem občine s pol-
nimi nalogami. Z ustanovitvijo 
občine je moje delo postalo še 
bolj dinamično in zahtevno. 
To je narekovalo tudi potrebo 
po dodatnem izobraževanju. 
Z leti, po ustanovitvi občine, 
se je ritem sprememb in novih 
nalog samo stopnjeval, saj naša 
država skrbi, da se vsako leto 
»spremeni« del zakonodaje in 
tako spet vsi hodimo na nova 
izobraževanja in tolmačenja za-
konodaje. V tem obdobju se je 

pričelo delo z evropskimi projekti. Lahko re-
čem, da se je bilo potrebno dnevno prilagajati 
in usposabljati. Nekako s tem enostavno živiš 
in je del tvojega življenja.

Res pa je, da sem lokalno politiko in delo 
v krajevni skupnosti spoznal že v letu 1984 
kot član sveta KS in kasneje v letu 1988 kot 
predsednik takratne SZDL KS Zg. Ščavnica. 
V letu 1988 sem vodil izgradnjo telefonske-

Ivan Vajngerl in rokodelska tradicija

Obiskati delavnico Ivana Vajngerla v 
Zg. Porčiču, ki sodi v občino Sv. Tro-
jica v Slovenskih goricah, je pravo 

doživetje. Dobili smo ga na delu, saj je v svoji 
»delavnici«, ki je polna izdelkov, narejenih s 
pomočjo njegovega znanja in njegovih pri-
dnih rok, pri izdelavi košare iz olupljenega ši-
bja, ki mu tod pravijo »pintovec«. To je vrsta 

vrbe, ki so jo v preteklosti sadili pri vsaki hiši, 
saj so šibje uporabljali za vezanje nasekanega 
veja ali »hoste«, pokrivanje streh s slamo, ve-
zanje trte v vinogradu, predvsem pa za izde-
lavo izdelkov iz šibja. To so bili koši za na voz, 
koši ali korpi za nošenje kmetijskih in drugih 
pridelkov, kot so krompir, pesa, repa in sadje. 
Iz šibja so izdelovali tudi vitre za šivanje košar 
iz slame ter za vezanje sirkovih in brezovih 
metel. Mnogo tega smo lahko videli v Ivanovi 
delavnici, ki je prava zakladnica ročnih iz-
delkov. O svojem delu nam je povedal veliko 
zanimivega. »Izhajam iz viničarske družine. 
Izučil sem se za strugarja in brusilca ter bil 
do upokojitve zaposlen v Mariborski livarni. 
Zaradi bolezni sem bil invalidsko upokojen. 
Tedaj mi je zdravnik priporočal, da si kot te-
rapijo najdem neko zaposlitev. Odločil sem 
se za izdelavo izdelkov iz šibja in lesa. Zna-
nje za izdelavo izdelkov iz šibja sem dobil pri 
Maksu Dvoršaku, ki se je pletarstva učil v ple-
tarski šoli na Ptuju, in Frideriku Štrausu. Ker 

je pletenje sezonskega značaja, sem se odločil 
še za izdelavo izdelkov iz lesa. To znanje sem 
pridobil pri kolarskem mojstru Henriku Ke-
recu. Težko bi vam naštel, kaj vse sedaj izde-
lujem. Izdelujem pa le tiste predmete, ki so 
jih v preteklosti uporabljali na podeželju.« 
Jezi ga, ker mora za svoje izdelke izdajati ra-
čune. Že tako jih prodaja pod ceno, pa še od 
tega vzame država. Jezi ga tudi, da podobne 
izdelke uvažajo iz Azije, namesto da bi doma 
podprli tovrstno dejavnost. Kot pravi, je edini 
daleč naokoli, ki še zna izdelati izdelke, brez 
katerih v preteklosti ni bilo domačije. Naj 
naštejemo le nekaj izdelkov, ki smo jih videli 
v njegovi delavnici. To so lesene grablje, »kr-
plje« za nošenje listja, raznovrstna toporišča, 
»škaml«, mizo za odiranje prašiča, »macle« 
za cepanje drv, kankole, lesene samokolnice, 
lesene lestve ter še največ izdelkov iz šibja. 
Kot pravi, te naročajo tudi kmetijske šole, ki 
ga tudi povabijo, da jim prikaže, kako poteka 
spletanje košev.

Ob tej dejavnosti še vedno kmetuje. »Ima-
mo 4 ha veliko posest, ki jo redno obdeluje-
mo. Redimo po 6 glav govedi. Pridelke pri-
delujemo na stari način, se pravi rastlin ne 
škropimo proti travi. Tudi umetnih gnojil 
ne uporabljamo. Prav zato redimo govedi, 
da imamo dovolj hlevskega gnoja. Še vedno 
nastiljamo z listjem, saj je tak gnoj najboljši 
in ne vsebuje semen plevela, ki se razraste 
po gnojenju. Lahko rečem, da smo do neke 
mere ekološka kmetija. Pridelki niso obilni, 
so pa zdravi. Vse, kar posadimo, to je krom-
pir, koruzo, repo in krmno peso ter korenje, 
okopavamo z motiko. Tako ne zastrupljamo 
okolja s strupi. Nekateri pravijo, da smo sta-
rokopitni. Ja, pa pravim, da se na tak način 
bolj zdravo prehranjujemo.« Ivan se v svoji 
delavnici, ki jo krasi napis Domača obrt Ivan 
Vajngerl, dobro počuti. Kot pravi, ob svojem 
delu pozabi na vse težave, ki ga dajejo pri nje-
govih 66 letih. Vesel je tudi, ko ga kdo obišče 
v njegovi delavnici, da se lahko z njim pogo-
varja. 

Ludvik Kramberger

Matilda Kolarič – 90 let

Občanka Občine Sveta Ana, go-
spa Matilda Kolarič iz Zgornje 
Ščavnice 36, je v soboto, 27. fe-

bruarja 2016, dopolnila 90 let. Ob nje-
nem prazniku jo je obiskal župan Obči-
ne Sveta Ana Silvo Slaček. Ob izročitvi 
simboličnega darila ji je zaželel še obilo 
zdravih in srečnih let. Slavljenka, ob-
dana s svojimi najbližjimi, se je obiska 
zelo razveselila.

Fotografija in besedilo: A. R.

Zlatoporočenca Murko iz Zavrha

V soboto, 20. februarja 2016, sta v krogu 
domačih in prijateljev praznovala 50 
let zakonskega življenja Justina in Le-

opold Murko. Pred 50 leti sta zakon sklenila 
v Koreni. Tokrat sta svojo »večno« zaobljubo 
opravila v cerkvi sv. Ruperta v Voličini, kjer je 
civilni del obreda opravil župan Občine Le-
nart mag. Janez Kramberger, cerkvenega ob 
zahvalni maši pa župnik Jože Muršec.

Leopold Murko se je rodil 9. 11. 1944 v 
Zavrhu poštarju Jakobu in šivilji Tereziji. 
Osnovno šolo je obiskoval v Voličini. Ker so 

bili časi težki, je pri rosnih 12 letih začel slu-
žiti na kmetiji. Po končani osnovni šoli se je 
izučil za krojača. Leta 1963 je odšel na služe-
nje vojaškega roka. Leta 1964 pa se je zaposlil 
v krojaškem podjetju v Mariboru.

Justina Murko, rojena Koprivnik, se je ro-
dila 16. 9. 1947 mizarju Francu in gospodinji 
Justini. Osnovno šolo je obiskovala v Koreni. 
Delati je začela že pri rosnih 16 letih kot pri-

učena šivilja v tovarni Pik. 
Zlatoporočenca sta se spozna-

la leta 1965 na avtobusu in se leto 
kasneje tudi poročila. V zakonu so 
se jima rodili 4 otroci. Leta 1966 sin 
Stojan, ki pa mu bolezen ni dovolila 
živeti, zato je pri 3 in pol letih umrl, 
kot drugi se je leta 1971 rodil sin 
Boštjan, 1974 hčerka Aleksandra in 
1979 sin Borut. 

Leta 1972 so se preselili v svojo 
hišo na Zavrhu, kjer zlatoporočenca 
živita še danes.

Njuno življenje so dodatno po-
lepšali še vnuki Larisa, Alen, Nika, 
Marcel, Timotej in Jakob. V veliko 

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

T. R.

VABILO
Večer hospica z naslovom

Ko parkinsonova bolezen napreduje

bo v torek, 5. aprila 2016, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
»Čutim, kot da je moja duša ujeta v telesu, ki se ne more premikati.«
S temi besedami je svojo stisko opisal bolnik z napredovano parkinsonovo boleznijo. 
Razvita parkinsonova bolezen globoko spremeni življenje bolnika in njegove družine. 
Kaj pomaga pri zdravljenju in lajšanju simptomov, kako ohranjati kvaliteto življenja 

bolniku in družini, ki skrbi zanj, bo spregovorila Marjetka Ornik - Košan, diplomirana 
medicinska sestra.

 

Območni odbor Maribor

ga omrežja v Dražen Vrhu in kasneje, po 26 
letih, je Dražen Vrh dobil optično omrežje.«
Kaj vam je bilo v vseh teh letih najljubše, da 
si niste očitali »joj, moram spet v službo …«? 

»Na to, zakaj moram v službo, v negativ-
nem smislu nisem nikoli pomislil. Vedno 
sem v službo šel z veseljem, saj me je to delo 
veselilo. Delal sem v dobrem okolju, s sode-
lavkami sem se odlično razumel. Tudi s poli-
tičnimi funkcionarji – župani in občinskimi 
svetniki sem odlično sodeloval in smo našli 
skupen jezik. V tem času sem srečal in spo-
znal vse občane, vsako hišo, cesto, jarek … bil 
na vseh otvoritvah in prireditvah.«
Na kateri svoj dosežek ste najbolj ponosni? 
Vam je morda česa žal, da morda niste izkori-
stili kakšne priložnosti?

»Ponosen sem na celotno svoje delo. Bi pa 
izpostavil, da sem lahko sodeloval in pripo-
mogel pri ustanovitvi občine Sveta Ana. Ve-
seli me, da so občani ponosni na svojo ob-
čino, tempo razvoja in je tudi širše območje 
prepoznalo napredek in razvoj naše občine 
kot ene uspešnejših občin v regiji. Vedeti mo-
ramo, da vse, kar se zgodi v občini, gre skozi 
občinsko upravo, nekako tako kot ljubezen 
skozi želodec. Mislim, da sem izkoristil veči-
no priložnosti in sem s tem zadovoljen.«
Katere konjičke imate?

»V prostem času se ukvarjam z ljubitelj-

skim vinogradništvom, trenutno sem pred-
sednik Vinogradniškega društva Sveta Ana, 
malo se ukvarjam s turizmom kot turistični 
vodnik in skrbim za staro hišo, v kateri je 
etnološka zbirka orodij in starih predmetov. 
V lanskem letu sem pričel čebelariti. Če pa 
še ostane kaj časa, se rad usedem na chopper 
bike in se z ženo malo zapeljeva naokoli. 
Ugotavljam, da sem si naložil toliko aktivno-
sti, da za službo res ne bo več časa.«
Imate kakšne načrte, kako boste preživljali, 
predvidevam, manj stresne in bolj proste dni?

»Če bom želel izvajati vse prej navedene 
aktivnosti, imam program za upokojenca 
zapolnjen. Bo pa gotovo manj stresno, saj ne 
bom imel predpisanih rokov za izvedbo kake 
aktivnosti.«

 Bi ob tej priložnosti soobčanom kaj poseb-
nega sporočili?

»Svojim soobčanom se želim zahvaliti za 
sodelovanje, saj sem veliko časa preživel med 
njimi na terenu in v pisarni. Vedno sem se 
trudil, da se zadeva reši v korist stranke. So 
pa bili tudi trenutki, ko ti predpis nalaga, da 
je bilo potrebno reči – ne. Želim si še naprej 
prijetnega sobivanja med sovaščani in sode-
lovanja preko raznih društev in prireditev v 
kraju, da bi bilo čim več pozitivne energije in 
sodelovanja med občani, medsebojne pomo-
či in prijaznih besed.«

S. R. Breznik
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»Nekoč je živel ribič v revni bajti pri mor-
ju in vsak dan hodil lovit ribe, da sta imela z 
ženo kaj jesti …«

Lepega dne je ulovil veliko ribo, morski 
list, ki ga je prosila, naj jo spusti, češ da je za-
kleti kraljevič. Ribič mu izpolni željo in gre 
domov. Žena se je hudovala, ker si ni nič za-
želel, ko ga je izpustil. Re-
cimo novo bajto. Napoti ga 
nazaj na obalo. 

Nagovori ribo: »Prinček, 
prinček moj zakleti, listek, 
listek prej ujeti, moja žen-
ska in njen ukaz nočeta ti-
stega, kar hočem jaz.«

List priplava in ribič mu 
razodene željo svoje žene, 
da noče več živeti v bajti, 
hoče hiško. »Le pojdi do-
mov,« reče list, »ima jo.«

Doma ga je čakala lepa 
nova hiška in žena, ki je 
bila zadovoljna samo te-
den dni, nato ga je začela 
nagovarjati, da bi šel po-
novno k obali in nagovoril 
ribo, da bi jima dala grašči-
no. Ribiču se to ni zdelo prav in tesno mu je 
bilo pri srcu, a vseeno gre. Ponovno povabi 
morskega lista z enako pesmijo in ta se poja-

vi. Pove mu, kaj hoče žena. Uresniči mu tudi 
to željo in še naslednjo, da postane kraljica 
in nato še cesarica. Morje je bilo ob vsakem 
ribičevem prihodu bolj razburkano. Temno 
in divje!

Žena pa kar ni nehala s svojimi željami. 
Tudi papež je še postala, nato pa je hotela, da 

jo morski list naredi še za 
boga. 

»Le pojdi domov, le,« 
mu reče list. »Žena že sedi 
spet v bajti.«

Pravljica bratov Grimm, 
v prevodu in priredbi Jan-
ka Modra, Ribič in njegova 
žena je bila letošnja pravlji-
ca, ki jo je naša pravljičarka 
Aleksandra Papež pripove-
dovala skupaj s pravljičarji 
podravskih in še nekaterih 
drugih knjižnic v skupnem 
projektu Pravljice za odra-
sle, od novembra do mar-
ca. Nazadnje v Ljutomeru. 
S tem se je letošnji projekt 
zaključil in jeseni se začne 
nova sezona.

Nove pravljice, iz katerih se tudi odrasli 
lahko vedno znova veliko naučimo.

Marija Šauperl

Skupni koncert učencev glasbene šole  
Lenart in Cerkvenjak

6. aprila 2016 ob 19. uri pripravljajo učenci in učitelji Konservatorija za glasbo in balet Ma-
ribor skupen koncert glasbene šole Cerkvenjak in Lenart. Prireditev bo v Kulturnem domu 
Cerkvenjak. Vljudno vabljeni na prireditev!

Irena Košmerl Leš, vodja oddelka

Na krilih domišljije
Petega februarja 2016 je v avli Antona 

Fašinga na Sveti Ani potekala otvoritev raz-
stave likovnih del, ki so nastala pri projektu 
pod mentorstvom Metke Beber. Projekt je 
potekal pri izbirnem predmetu 
likovno snovanje in pri pouku 
likovne umetnosti. Namen pro-
jekta je bil razvijanje otroške do-
mišljije, spodbujanje kreativnosti 
in ustvarjalnosti. Na otvoritvi je 
ravnatelj Boris Mlakar podelil 
priznanja ustvarjalcem. Zbrane je 
pozdravil župan Silvo Slaček.

Domišljija nas pogosto popelje 
tja, kjer nismo bili še nikoli. A brez 

domišljije se najverjetneje ne bi nikoli odpra-
vili v neznano. Dodajmo ji sanje, razkošna 
krila in tvegajmo let. Domišljija deluje na 
pragu med svetlobo in temo, med vidnim in 
nevidnim, med iskanjem in vprašanjem, med 
možnostjo in dejstvom.

Letos smo na krilih domišljije potovali v ne-

znane svetove, srečevali pravljična bitja, obi-
skali pisana mesta … S seboj smo vzeli svinč-
nike, skicirke, barve, čopiče, modelirke …

Učenci 8. a in 8. b razreda predstavljajo sli-

ke na papirju in male plastike. Vse slike pred-
stavljajo enak motiv - drevo življenja, vendar 
je vsak umetnik motiv oblikoval drugače, na 
samosvoj izviren način. Male plastike pred-
stavljajo pravljična bitja. Opazimo lahko raz-
lične pošasti, fantazijske živali pa tudi kakšna 
vila se skriva med njimi.

Pri izbirnem predmetu likovno snovanje 
smo izdelali slike na platno. Uporabili smo 
različne likovne tehnike. Izdelali smo delni 
relief, ki omogoča tridimenzionalnost slike. 
Relief je poslikan z izbrano, umetniku ljubo 
paleto barvnih tonov. Slike so preoblikovanja 
realističnih motivov, ki se razvijejo v fantazijo 
s prosto slikarsko kompozicijo. 

Metka Beber

15 let delovanja skupine 3x2
Skupina ljudskih godcev in pevcev 3x2 be-

leži v tem letu 15 let igranja in petja ljudskih 
viž in pesmi, ki jih črpajo iz zakladnice naših 
prednikov. Pobudnika sta bila zakonca Zofka 
in Janko Žerjav iz Pernice, ki sta privabila še 
dva zakonska para. To sta Marta in Jože No-
vački ter Francka in Marjan Lukas, kar po-

meni v parih 3x2. Danes jih deluje še samo 
pet. Članica te skupine Marta Novački vedno 

v šali pove, da imena 3x2 ne bodo spremenili, 
čeprav poštevanka ne štima.

V soboto, 27. februarja 2016, ob 17. uri je 
bila dvorana Kulturnega doma Pernica nabi-
to polna. Za koncert ob 15-letnici so si na-
deli slogan »Pesem prebuja pomlad«, ki je bil 
pravi za to priložnost. Tudi tokrat so povabili 
prijateljske pevske skupine: Folklorno sku-
pino OŠ Pernica, Ljudske pevke DU Lenart, 
Ljudske pevce DKŽ Oplotnica in skupino 
Štirje revni, Emo Nikolič (violina), Ljudske 
pevke KD Trojica, skupino Vinski bratje KD 
Tišina, 6-letnega Miho Frasa (harmonika), 
skupino Porini pa počini in Ljudske pevke 
Pušeljc. Zbrane je nagovoril tudi župan obči-
ne Pesnica Venčeslav Senekovič.

Ob koncu prireditve je vodja OI JSKD Pe-
snica Sabrina Hudales članom skupine 3x2 
podelila Maroltove značke.

Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

OI JSKD Lenart
Nastop treh skupin na lutkarijah 

Na Lutkarijah 2016 - srečanju lutkovnih 
skupin bodo nastopile Lutkovna skupina OŠ 
Lenart, mentorica Marjetka Šenekar, ki bo 
odigrala predstavo Kar opica vidi, to opica 
naredi; Lutkovni krožek OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, mentorica je Martina Škrlec, 
bo predstavila lutkovno igrico Pomagaj mi; 
lutkovna skupina Deteljice iz OŠ Benedikt, 
mentorici sta Viktorija Kukovec Potrč in Mi-

haela Ruhitel, bo končala srečanje z Vitamin-
sko zmešnjavo. Predstave si lahko ogledate v 
četrtek, 24. marca 2016, v kulturnem domu v 
Jurovskem Dolu od 9.30 dalje. Prireditev bo 
izvedla JSKD Lenart v sodelovanju s KD Ivan 
Cankar Jurovski Dol, Občino Sveti Jurij in 
Osnovno šolo Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 
Lutkarije bo strokovno spremljala Katarina 
Klančnik Kocutar.

Od medvedkovih medenjakov do Kralja Matjaža na Otroškem odru 
2016

Letošnji Otroški oder 2016 -srečanje otro-
ških gledaliških skupin ponuja predstave 
otroške gledališke skupine iz OŠ Voličina 
Medvedkove medenjake, mentor Boris Györ-
köš, Vzornega soproga v izvedbi Gledališke-
ga kluba OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, mentori-
ca je Jožica Vršič; gledališka skupina OŠ Sveta 
Trojica letos predstavlja Teen Rdečo kapico, 
mentorica Anica Šuster; dramska skupina OŠ 

Voličina pod mentorstvom Petre Munda pa 
bo prikazala Kralja Matjaža. Prireditev bo iz-
vedla JSKD Lenart v sodelovanju z Osnovno 
šolo Voličina in Občino Lenart.

Srečanje bo potekalo v kulturnem domu 
Voličina, 17. marca 2016, od 9.ure dalje.

Strokovno bo srečanje spremljal Samo 
Strelec. 

Plesne meglice 2016 – revija plesnih skupin v Sveti Trojici
Plesne meglice – revija plesnih skupin iz 

UE Lenart se bo v sodelovanju z OŠ Sveta 
Trojica in Občino Sveta Trojica odvijala 14. 

aprila v športni dvorani. Strokovno bo revijo 
spremljala Tina Eder Dobaj.

Si za ples? Sem za ples! – srečanje odraslih folklornih skupin tokrat v 
Cerkvenjaku

V soboto, 9. aprila 2016, bo srečanje odra-
slih folklornih skupin potekalo v Domu kul-
ture Cerkvenjak ob 19.30. Organizator prire-

ditve je JSKD Lenart v sodelovanju z Občino 
Cerkvenjak in KD Cerkvenjak. Srečanje bo 
strokovno spremljal Mirko Ramovš. 

Regijsko srečanje otroških folklornih skupin v Lenartu 
Zanimiva prireditev, kjer se bodo predsta-

vile otroške folklorne skupine, izbrane na ob-
močnih srečanjih, se bo odvijala v Domu kul-
ture v Lenartu 21. 4. 2016 v dopoldanskem 

času, zajemala bo koordinacije JSKD Ptuja, 
Ormoža, Lenarta in Slovenske Bistrice. Prire-
ditev bo potekala v organizaciji JSKD Lenart 
v sodelovanju z Občino Lenart in OŠ Lenart.

Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin na Sveti Ani 
Otroške gledališke skupine, izbrane na 

območnih srečanjih, se bodo osrečale v kul-
turnem domu na Sveti Ani 26. 4. 2016 v do-
poldanskem času. Zajete bodo koordinacije 
JSKD Ptuja, Ormoža, Lenarta in Slovenske 

Bistrice. Prireditev bo potekala v organizaciji 
JSKD Lenart v sodelovanju z Občino Sveta 
Ana in OŠ Sveta Ana. 

Breda Slavinec

V Knjižnici Lenart se dogaja
Obnovljena klet – Penova dvorana je zaži-

vela s polno paro. V teh še vedno bolj zimskih 
mesecih: januarju, februarju in marcu je sku-

paj obiskalo predavanja, predstavitve, konfe-
rence in pravljične dejavnosti blizu 500 ljudi. 
Zelo smo veseli tega, saj je obisk ljudi edina 

potrditev, da je naše delo kaj vredno.
Ob rednih tedenskih pravljičnih urah in 

delavnicah v pravljični sobi se vedno zbere 
do 30 otrok in veliko njihovih staršev, re-
dno se tedensko dobivajo različne ustvar-
jalne skupine, ki ustvarjajo na različnih 
področjih. 

Knjižnica pa je za svoje uporabnike ce-
lotnega območja pripravila predstavitev 
Malezije (Brane Ternovšek, ki je 4 leta bi-
val v Maleziji) – zelo obiskano, potopisno 
predavanje Zorana Furmana s poti po dalj-
ni Japonski – 40 ljudi, predavanje Naravni 
uspeh Zvonka Pukšiča – zanimivo, poseb-
no in dobro obiskano, mariborski kolesar 
in vegan je predstavil svoje potovanje in 
življenje na poti od Maribora do Črnega 
morja - odlično in predstavitev aktualne 
knjige Ljubezen ali današnja farsa Sebasti-
jana Horvata. 

Enako kot vsebina dogodkov, raznolika 
in za različne ciljne skupine, je pomembno 
delo naše oblikovalke Rosane, ki z zanimi-
vimi letaki pritegne ljudi.

Vabimo vas še naprej na tisti del knji-
žničnih storitev, ki nam odstirajo različna 
obzorja za naše dobro, za dobro počutje in 
dodano vrednost v kvaliteti življenja. 

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

Aleksandra med pripovedovanjem 
Ribiča in njegove žene

Pravljična ura

Ternovšek v Maleziji
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45. tekmovanje mladih glasbenikov 
V soboto, 12. marca 2016, je v Novi Gorici 

v okviru 45. tekmovanja mladih glasbenikov 
Republike Slovenije potekalo tekmovanje v 
disciplini klarinet, 1. b kategorija. Žak Petrič 
Grajfoner, ki se je z visoko uvrstitvijo na 19. 
regijskem tekmovanju uvrstil na državno, je 

tokrat za svoj nastop prejel 88,33 točk od 100 
možnih ter bronasto plaketo. Mentor tekmo-
valca je Zdravko Zimič, na klavirju pa ga 
spremlja Zala Čuček Rojs.

Irena Košmerl Leš

Lado Bizovičar v predstavi Fotr tudi v Lenartu
Postati oče ni posebej zapleteno, se pa zaplete takoj za tem. Sveže pečeni oče prihaja z 

besedo na dan. Ni ati, ni oči, ni ata in ni tata ... pač pa fotr.
Lado Bizovičar bo Fotr v soboto, 9. aprila 2016, ob 19.30 v Domu kulture Lenart.

Organizator: Občina Lenart. Vabljeni!

Nova veseloigra KTD Selce
V Dramski skupini KTD Selce nikoli ne 

mirujejo. Po dobro sprejetih veseloigrah Pa 
nikomur ne povej, Recept za hujšanje, Skrita 
kamera, Mož na preizkušnji in Trikrat hura za 
ženske, ki so jih odigrali v osmih letih delo-
vanja, pripravljajo novo veseloigro Prekriža-
ni načrti. Kot vse dosedanje, je tudi ta izpod 
peresa avtorice Julijane Bračič in v domačen 
narečju. Prepričani so, da bodo tudi tokrat 
pošteno nasmejali občinstvo, saj se v vsebini 
skriva tudi veliko resnice. O vsebini igre po-
vedo le to, da se dogaja v domu za starostnike 
ter da za varovance doma tam življenje še ni 
končano, saj se zgodi marsikaj zanimivega, s 
čemer lahko tudi komu prekrižajo načrte. 

Premiera nove veseloigre bo v soboto, 9. 
4. 2016, ob 19. uri v Domu kulture Selce, 
ponovitve pa v nedeljo, 10. 4., ob 16. uri v 
Domu kulture Selce, v soboto, 16. 4., ob 19. 
uri v Domu kulture Lenart, v nedeljo, 17. 4., 
ob 16. uri v Domu kulture Sv Ana, v soboto, 
23. 4., ob 19. uri v Domu kulture Benedikt in 
v nedeljo, 24. 4., ob 16. uri v Domu kulture 
Trnovska vas.

V igri nastopajo domačini: Mirko Čeh, Su-
zana Vogrin, Marija Kurnik, Julijana Bračič, 
Ivanka Potrč, Danaja Rožmarin, Tina Brun-
čič in Janez Bračič. Za ozvočenje pa bo po-
skrbel Ivo Rola.

J. B.

Koncert Slovenskogoriškega pihalnega 
orkestra
Slovenskogoriški pihalni orkester MOL vabi na koncert, ki bo v petek, 
1. aprila 2016, ob 19. uri v Domu kulture Lenart

V Slovenskogoriškem pihalnem orkestru 
gremo tudi v letošnjem letu naproti novim ci-
ljem, ki smo si jih zadali ob zaključku minu-
lega leta. Leto 2015 je bilo polno vzponov in 
tudi padcev, kot je to pač običajno za življenje 
in nenazadnje tudi za orkester, za katerega bi 
v nekem abstraktnem pogledu prav tako re-
kli, da je »živ« - se nenehno spreminja: se sta-
ra, pomlajuje, širi in kriči; ampak ne glede na 
vse v svojem bistvu ostaja enak, ohranjajo pa 

ga predvsem ljubezen do glasbe in prijatelj-
ske vezi. Ohranjanje takšnih vezi je tudi eden 
izmed glavnih ciljev v tem letu, saj se zaveda-
mo, da je med drugim to ravno namen takšne 
društvene dejavnosti. V prejšnjih letih se je 
naše kulturno društvo, tako kot tudi veliko 
kulturnih društev, ki se ukvarjajo z dejav-
nostmi na različnih področjih, moralo soo-
čiti s precejšnjim finančnim primanjkljajem, 
kar je, med drugim, tudi odraz vsesplošnega 
krčenja državnih sredstev za kulturo. Ob za-
četku letošnjega leta smo si tako zadali cilj 

izboljšati finančni položaj društva, pri čem 
smo se obrnili na župane občin, kjer orkester 
deluje. Na županskem kolegiju 15. 2. 2016 se 
je, med drugim, tako razpravljalo tudi o fi-
nanciranju Kulturnega društva MOL. Pomen 
Slovenskogoriškega pihalnega orkestra, ki 
deluje v okviru društva MOL, je za območje 
osrednjih Slovenskih goric zelo velik, saj je to 
edino društvo, ki se na tem območju ukvarja 
z orkestralno oziroma godbeno dejavnostjo. 

Odziv županov na predstavljeno problemati-
ko je bil zelo pozitiven, kar je društvu dalo 
nov zagon in motivacijo za prihodnje leto. V 
okviru financiranja pa se je porodila tudi ide-
ja o širitvi dejavnosti v bližnje okoliške obči-
ne, ki tovrstne godbene dejavnosti še nimajo. 
Tudi v tem letu si bomo še naprej prizadevali 
za dobro sodelovanje z občinami Lenart, Sve-
ta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Trojica 
in Sveti Jurij, kjer bomo še naprej izvajali naše 
»redne« nastope ob raznih kulturnih priredi-
tvah in drugih slavnostnih dogodkih. Da bi 

bilo sodelovanje z občinami še tesnejše, pa 
se bomo potrudili, da bomo naš vsakoletni 
koncert, ki ga izvedemo v Lenartu, poskusi-
li izvesti vsako leto v drugi prej omenjenih 
občin. Eden izmed glavnih ciljev v letošnjem 
letu, ki se že hitro približuje, je izvedba na-
šega tradicionalnega koncerta, tokrat pod 
taktirko novega dirigenta Srečka Kovačiča. 

Ob tej priložnosti bi se želeli iskreno zahvaliti 
tudi našemu staremu dirigentu Igorju Alati-
ču za vztrajnost in ves trud, ki ga je vložil v 
naš orkester. Vse prijatelje in ljubitelje glas-
be vljudno vabimo na naš koncert, ki bo v 
petek, 1. aprila, ob 19. uri v Domu kulture 
Lenart. 

Jerneja Breznik
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spektivne športnice so prejele še kolesarka 
KK TBP Lenart Tajda Hamler, nogometašica 
ŽNK Maribor Zoja Škerget in odbojkarica 
IOK Zoja Lenart Tinkara Kovačič. Priznanja 
za perspektivne športnike sta podeljevala di-
rektorica RASG Tanja Vintar in vodja organi-
zacijskega odbora Športnika Slovenskih goric 
Dejan Kramberger.

Priznanje za življenjsko delo in prispe-
vek k razvoju športa v Slovenskih goricah 
pa je iz rok odgovornega urednika Ovtarje-
vih novic Edvarda Pukšiča prejel Janez Ver-
bošt. Nagrado za življenjsko delo prejme tudi 
Janko Bezjak iz Voličine, ki ga sicer ni bilo v 
dvorani in bo priznanje prejel naknadno. Za 
priznanje je bil nominiran tudi Franc Bratko-
vič iz občine Cerkvenjak.

Letošnjo komisijo za izbor športnika Slo-
venskih goric za leto 2015 je sestavljalo šest 
članov, in sicer po en predstavnik Ovtarjevih 
novic (Dejan Kramberger), Radia Slovenske 
gorice (Damjan Veršič), predstavnik ŠZ Le-
nart in Občine Lenart (Igor Jurančič), pred-
stavnik ŠZ Cerkvenjak in Občine Cerkvenjak 

(Mirko Kozar), predstavnik Občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. (Robert Črnčec) in predstavnik 
Obične Sv. Trojica (Simon Kos). 

Prireditev so s pesmijo popestrili člani 
Jurovskega okteta ter plesalke mlajše in sta-
rejše plesne skupine OŠ J. Hudalesa Jurovski 
Dol pod vodstvom Cvetke Škrlec.

V imenu Ovtarjevih novic se zahvaljujem 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in županu Pe-
tru Škrlecu, ki je omogočil prireditev Špor-
tnika Slovenskih goric 2015 v Jurovskem 
Dolu. Velika zahvala pa tudi Radiu Slovenske 
gorice, ŠZ Lenart, ŠZ Cerkvenjak, ŠD Sv. Jurij 
v Slov. goricah, RASG in vsem občinam, ki 
so podprle letošnji projekt. Zahvala pa tudi 
Jurovskem oktetu in OŠ J. Hudalesa, ki je s 
plesnima skupinama popestrila program in 
poskrbela za sceno. Vsem športnikom čestit-
ke za njihove dosežke in veliko uspeha vna-
prej.

Dejan Kramberger,  
vodja organizacijskega odbora

Lana Žabčič in Gregor Verbošt športnica in 
športnik Slovenskih goric leta 2015

Ovtarjeve novice so skupaj z Radiom Slo-
venske gorice, ŠZ Lenart, ŠZ Cerkvenjak, ŠD 
Sv. Jurij v Slovenskih goricah in občinami iz 
UE Lenart na čelu z gostiteljico, občino Sv. 
Jurij v Slov. gor., poskrbele za tretjo zapo-
redno prireditev Športnik Slovenskih goric 
za leto 2015. Letošnja razglasitev najboljših 
športnikov Slovenskih goric za leto 2015 
je potekala 18. marca v Kulturnem domu v 
Jurovskem Dolu. 

Zbrane športnike, goste, podeljevalce pri-
znanj in druge ljubitelje športa je pred polno 
dvorano Kulturnega doma v Jurovskem Dolu 
nagovoril domači župan Peter Škrlec, ki je 
vsem dobitnikom priznanj iskreno čestital in 
jim zaželel veliko uspehov in športnega zado-
voljstva tudi v prihodnje. Prireditev sta v zelo 
prijetnem vzdušju povezovala novinarja in 
moderatorja Radia Slovenske gorice Romana 
Drumlič in Damjan Veršič

Priznanje za Naj športno osnovno šolo 
preteklega šolskega leta je iz rok predsednika 
ŠZ Lenart Igorja Jurančiča prejela Osnovna 
šola Lenart.

Najprestižnejši priznanji sta odšli v roke 
Lane Žabčič, svetovne prvakinje v mažore-
tah, in Gregorja Verbošta, državnega prvaka 
med mlajšimi člani v teku na 1500 m. Prizna-
nje za 2. mesto v kategoriji Naj športnica je 
prejela večkratna zmagovalka rekreativnih 
tekov Amanda Muršec, priznanje za 3. me-
sto pa državna prvakinja v ribolovu Janja 
Hernet. 2. mesto v kategoriji Naj športnik je 
osvojil vratar KMN Benedikt Tjaž Lovren-
čič, 3. mesto pa prav tako igralec futsala Aleš 
Vrabel, sicer član aktualnih državnih futsal 
prvakov, ekipe KMN Dobovec. Priznanja za 
naj športnika in naj športnico sta podeljevala 
župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter 

Škrlec in odgovorni urednik Ovtarjevih no-
vic Edvard Pukšič. 

Za najuspešnejšo žensko ekipo leta 2015 
je bila izbrana ženska futsal ekipa KMN Slo-
venske gorice, ki je v preteklem letu osvojila 
naslov državnih podprvakinj in k temu do-
dala še 3. mesto v avstrijskem državnem pr-
venstvu v futsalu. Dekleta Slovenskih goric so 
se tega priznanja veselila drugo leto zapored. 
Podobno je bilo tudi pri izboru najboljše 
moške ekipe, za katero je bila tako kot leto 
pred tem izbrana ekipa KMN Benedikt (na 
prireditvi jih ni bilo zaradi tekme v Kobari-
du). Slednjim je v letu 2015 uspelo ostati med 
slovensko futsal elito. Priznanja za najuspe-
šnejše ekipe sta podeljevala direktor Radia 
Slovenske gorice Maks Kurbus in učiteljica 
športa na OŠ J. Hudalesa Cvetka Škrlec. 

Priznanja za perspektivne ekipe so iz rok 
predsednika ŠZ Cerkvenjak Mirka Kozarja in 
podpredsednika ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah 
Dušana Ribiča prejele odbojkarice IOK Zoja 
Lenart, kolesarji KK TBP Lenart U-14, no-
gometaši NK Jurij U-19 in KMN Slovenske 
gorice U15. Slednji, aktualni državni prvaki 
v futsalu do 15 let, so prejeli tudi priznanje 
za najbolj perspektivno ekipo minulega leta. 

Priznanje za najbolj perspektivnega 
športnika 2015 je prejel taekwandoist Sven 
Hojs, 3. iz evropskega prvenstva taekwando-
ju in prav tako 3. na evropskem prvenstvu 
v kickboxu, v svoji kategoriji. Priznanja za 
perspektivne športnike pa so prejeli: kolesar 
Tomaž Ornik, atlet Marin Kladošek, karate-
ist Aleks Klobasa in nogometaša Slovenskih 
goric Aljaž Ruis in Matic Goznik. Za najper-
spektivnejšo športnico leta 2015 pa je bila 
izbrana gimnastičarka in državna prvakinja 
Karin Kocbek Bratina. Priznanja za per-

Športnica leta 2015 Lana Žabčič, v sredini

Najperspektivnejši športnik Sven Hojs, četrti z leve

Športnik leta 2015 Gregor Verbošt, drugi z desne

Najperspektivnejša športnica Karin Kocbek Bratina, 2. z desne

Najuspešnejša ženska ekipa KMN Slovenske gorice

Najperspektivnejše ekipe, KMN Slovenske gorice U-15 na levi

Priznanje za življensko delo Janez Verbošt

Jurovski oktet Mlajša plesna skupina O.Š J. Hudalesa Starejša plesna skupina O.Š J. Hudalesa
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»Ste videli, koliko je lani poleti Atletico 
Madrid plačal Benfici za prestop sloven-
skega nogometaša Jana Oblaka?« je pred 
dnevi pri malici povprašal rezkar Peter. 
»Reci in piši 16 milijonov evrov. Nikoli še 
noben klub ni plačal toliko za prestop slo-
venskega nogometaša.«

»To pa je zares veliko,« je prikimal mi-
zar Tone. »Za ta denar bi lahko v Lenartu 
kupili 266 dvosobnih stanovanj.«

»Peter, od kod pa ti veš, da je Atletico 
Madrid zares toliko plačal za Oblaka?« se 
je zasmejala šivilja Marica. »Morda gre 
samo za novinarsko raco.«

»Nikakor. To sem prebral na spletni 
strani Football Leaks, kjer je na ogled za 
500 gigabajtov tajnih podatkov o presto-
pih nogometašev in njihovih pogodbah,« 
je s prstom požugal Peter.

»Ali so na Football Leaksu objavljene 
tudi kakšne takšne bolj žgečkljive fotogra-
fije nogometašev, ki sicer niso javne?« je 
radovedno povprašala Marica in pri tem 
rahlo zardela.

»Kakšne fotografije neki,« je nejevoljno 
zarobantil Peter. »Marica, od tebe bi pri-
čakoval, da te bolj zanima denar kot foto-
grafije, saj nisi več tako mlada. Na Football 
Leaksu lahko vsakdo spremlja finančne 
tokove v nogometni industriji. Kdor teh 
finančnih tokov ne pozna, zaman gleda 
nogometne tekme, saj ne ve, zakaj gre. 
Dandanes pri nogometu namreč ne gre 
več za gole, temveč za denar. Včasih se bolj 
splača izgubiti ali igrati neodločeno, kot 
pa zmagati. Vse je pač odvisno od finanč-

nih tokov.«
»Kaj pa je pravzaprav to Football Le-

aks?« je povprašal Tone.
»Za objavljanje tajnih dokumentov iz 

svetovne politike in diplomacije obstaja 
mednarodna neprofitna medijska organi-
zacija WikiLeaks, ki na svojem spletnem 
portalu, zgrajenem na tehnologiji wiki, 
objavlja tajne dokumente anonimnih vi-
rov iz političnega in diplomatskega življe-
nja. Football Leaks pa objavlja tajne doku-
mente izza kulisja nogometne scene.«

»Ali potemtakem lahko izvemo tudi, 
koliko je nogometni klub Maribor od-
štel za Novakoviča?« je nejeverno vprašal 
Tone.

»Seveda. Prej kot slej se bodo tudi ti po-
datki pojavili na spletnih straneh Football 
Leaksa, če je vsota dovolj velika. Na sple-
tnih straneh Football Leaksa se namreč z 
drobižem ne ukvarjajo.«

»Zdaj pa nehajta že enkrat razpravljati o 
teh Leaksih. Raje razmislita, kako bi lahko 
ustanovila Slovenija Leaks,« je energično 
dejala Marica.

»Zakaj pa?« sta v en glas vprašala Peter 
in Tone.

»Vidva pa sta tudi pametnjakoviča po-
sebne vrste,« je dejala Marica. »Samo če bi 
spoznali tajne finančne tokove v tej deželi, 
bi lahko razumeli, za kaj pri nas sploh gre. 
Tudi v naši politiki in gospodarstvu na-
mreč očitno ne gre za dobro vseh ljudi in 
za javno blaginjo, temveč za denar – kdo 
ga bo več pospravil v svoj žep, ne glede na 
vsa pravila in zakone.«

Slovenija Leaks
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Krivična pravila
»Ata, ali se lahko poročim z babico?« je 
Petrček povprašal očeta. 
»Ne, Petrček, po pravilih se z mojo mamo ne 
moreš poročiti,« mu je pojasnil oče.
»Ta pravila so krivična. Zakaj si se pa ti 
lahko poročil z mojo mamo?«

V gostilni
»En tinjak, prosim,« je gost naročil nata-
karju.
»Mislite vinjak?«
»Ne, ne. Midva z vinjakom sva že na ti.«

Direktor
»Naš direktor je kot bikinke.«
»Kako to misliš?«
»Ne vidi se, kdo ali kaj jih drži gor. Vsi pa si 
želijo, da bi čim prej padle dol.«

Gorenjec
Gorenjec in Gorenjka sta za poročno darilo 
dobila veliko čokolado. Po poroki jo je on 
odprl in dal košček ženi, nato pa čokolado 
ponovno skrbno zavil. 
»To pa bo za otroke,« je dejal.
»Dragi, saj veš, da jih še nimava,« je 
odvrnila ona.
»Nič hudega, saj se čokolada ne pokvari čez 
noč.«

Ročne bombe
Policaja sta našla v grmovju več ročnih 
bomb. Eden on njiju jih je začel zlagati 
v vrečko, da bi jih odnesla na policijsko 
postajo.
»Pazi, da kakšna ne eksplodira,« ga je opo-
zoril drugi.
»Prava figa, bova pa rekla, da sva našla eno 
manj.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Humoristični vogalček Jožeta Vanturja

ROKOBORBA

DP za mlade rokoborce v Lenartu
Rokoborski klub Lenart je organiziral državno prvenstvo v rokoborbi za dečke in mladince v ŠD 
Lenart. Naši tekmovalci so dosegli naslednje uvrstitve: Patrik Perko 3. mesto v kat. 36 kg, Tinej 
Perko 2. mesto v kat. 42 kg in Žan Perko 3. mesto v kat. 66 kg. Žan se je kljub poškodbi prsta odlič-
no boril. Tinej pa je v finalu nesrečno izgubil. Naš edini mladinec Jože Bračič zaradi poškodbe ni 
nastopil. Tako so bratje Perko odlično zastopali naš klub in jim še enkrat čestitamo.

Tomi Jagarinec

FUTSAL 

1. SFL
Benedikt v Tolminu do 3. zmage v sezoni, v četrtfinalu proti Oplastu iz Kobarida
Varovanci Tomislava Novaka so po visoki zmagi doma proti Bronxom iz Škofij slavili še v gosteh 
proti Puntarju iz Tolmina in tako prišli do tretje zmage v sezoni. Po izjemno izenačeni tekmi so 
si Benedičani zmago zagotovili v zadnjih izdihljajih tekme, ko so v zadnjih dveh minutah zadeli 
kar trikrat in slavili z rezultatom 3:0. V vratih Benedikta je znova blestel Tjaž Lovreničič, ki se je v 
zadnji minuti celo vpisal med strelce in tako zapečatil usodo tolminskih »upornikov.« 
Redni del tekmovanja so Benedičani z 10 točkami tako končali na 8. mestu, kar jim v četrtfinalu 
državnega prvenstva prinaša vodilno moštvo 1. SFL, KMN Oplast Kobarid. V tem delu tekmovanja 
se bodo moštva pomerila na dve dobljeni zmagi. Po gostovanju v Kobaridu čaka Benedičane že 
danes (25. 3. 2016) ob 20.uri domača tekma v ŠD Benedikt. 

3. SFL 
KMN Petelin Benedikt končal na 2. mestu, Slovenske gorice 3.
Končana je sezona v 3. SFL, ki poteka pod okriljem MNZ Maribor. Po odigranih 15-ih krogih je 
prepričljiv prvak 3. SFL postala ekipa KMN Slemen, ki je v sezoni 13-krat slavila in osvojila 39 točk. 
2. mesta so se z 26-timi točkami veselili Petelini iz Benedikta. Na 3. mestu sledijo Slovenske gorice 
(22 točk), na 4. KMN ŠD Cerkvenjak Lotos (22), 5. ŠD Selce (13), 6. KMN Miklavž (10). 

Tekmovanje mladih
KMN Slovenske gorice v finalu državnega prvenstva do 15 let
Igralci KMN Slovenske gorice so si v polfinalnem obračunu proti FC Litija priigrali finale v dr-
žavnem prvenstvu v futsalu do 15 let. Po prvi tekmi v Litiji (1:1) so igralci Slovenskih goric dobili 
domačo tekmo z rezultatom 4:3.
V polfinale državnega prvenstva do 17 let pa sta se uvrstili ekipi Benedikta in Slovenskih goric. 
Benedičani se bodo pomerili z FC Dobrepolje, ekipa iz Voličine pa s KMN Oplast Kobarid. 

D. K.

ODBOJKA

3. rekreativni odbojkarski turnir za ženske v Benediktu
V soboto, 20. 2. 2016, je v športni dvorani Benedikt potekal 3. benediški turnir rekreacijske odboj-
ke za ženske. Turnirja se je poleg domačink udeležilo še šest drugih ekip iz okoliških krajev. Ekipe 
so po opravljenem žrebu igrale v dveh skupinah vsaka z vsako, sledile pa so še tekme za mesta. 
Končni razpored turnirja je bil sledeč: 1. mesto domačinke – ekipa Benedikta, 2. mesto ekipa Le-
narta, 3. mesto Sveta Ana, sledile so ekipe Šentilja, Selnice, Jurovskega dola in PBS. Celoten turnir 
je potekal v duhu fair-playa in prijateljskega druženja, saj sta to tudi glavni vodili turnirjev, ki se 
odvijajo enkrat mesečno od oktobra do maja. Domačinke se na tem mestu tudi hkrati zahvaljuje-
mo številčni spodbudi s tribun in vsem sponzorjem, ki so nam omogočili izpeljati turnir v takšnem 

obsegu. 
V tem mesecu pa smo že 
odigrale tudi marčevski 
turnir, ki ga je organizi-
rala ekipa Šentilja. Be-
nedičanke smo se tudi s 
tega turnirja vrnile s po-
kalom za prvo mesto in 
prav posebno nagrado za 
prvo mesto – »šajtrgo«.

Maja Kranar

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

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

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Že 4. leto pod okri-
ljem Društva za razvoj 
podeželja LAS Ovtar 
Slovenskih goric in 
Razvojne agencije Slo-
venske gorice v sodelo-
vanju s številnimi par-
tnerji in donatorji.

Ovtarjeva ponudba na Velikonočnem sejmu

12. redni zbor članov DRSP 
V petek, 4. marca 2016, sta se Andrej Koc-

bek in Renata Vajngerl udeležila 12. rednega 
zbora članov Društva za razvoj slovenskega 
podeželja (DRSP), ki je potekal v Celju. Delo 
društva je podpora lokalnim akcijskim sku-
pinam – LAS in temelji na štirih področjih: 
1. informiranje, usposabljanje in promo-

cija,
2. nacionalna info točka za CLLD,

3. sodelovanje, zagovorništvo in mreženje 
na nacionalni ravni,

4. mednarodno sodelovanje.
V prvem delu sta bila obravnavana delo 

društva v preteklem letu in program dela za 
2016, nato pa je sledila predstavitev »Praktič-
nega vodnika za ljudi, ki bogatijo varovana 
območja in ohranjajo tradicijo« in dveh pri-
merov dobrih praks iz priročnika.

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo 
tradicijo 

"Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo va-
rovana območja in ohranjajo tradicijo« je 
praktični vodnik skozi zahtevne upravne po-
stopke, povezane s posegi v prostor na varo-

vanih območjih. Namenjen je tako nosilcem 
projektov kot tudi podpornemu okolju, ki 
jim pomaga pri izvedbi – lokalnim akcijskim 
skupinam, svetovalcem v razvojnih agenci-

jah, občinah in upravnih enotah 
ter drugim.

Sestavljajo ga štirje sklopi. Uvo-
doma je enostavno, kot je le mogo-
če, predstavljen pregled varovanih 
območij in pristojne institucije, v 
nadaljevanju pa korak za korakom 
razložen splošni postopek izvedbe 
posega v prostor in posebnosti, po-
vezane z varovanimi območji. Za 
osrednji del priročnika so izbrali 
12 pogostih primerov projektov. V 
njih so podrobno zapisali postopke 
pridobivanja upravnih dovoljenj 
in soglasij, ob tem pa predstavili 
še primer dobre prakse. Pri izbiri 
predstavljenih primerov so upošte-
vali tako zasebno in poslovno rabo 
kot tudi različne tipe varovanja in 
zahtevnosti postopkov. V zadnjem 
poglavju so navedeni: dodatno 
gradivo in viri podatkov, ki bodo v 
pomoč načrtovalcem in izvajalcem 
projektov.

Vodnik je kot pdf dostopen na 
http://www.program-podezelja.si/
sl/knjiznica/97-prakticni-vodnik-
-za-ljudi-ki-bogatijo-varovana-ob-
mocja-in-ohranjajo-tradicijo/file

Povzeto s spletne strani DRSP,  
foto: Primož Kroflič 

Voščilo
Naj bo za vse velikonočno praznovanje
veselo, zadovoljno, polno sonca in smeha!
Z njim naj utrjuje se naše verovanje 
v dobroto Božjo, ki naj nikdar se ne neha!

Prijetne praznike vam želi ekipa 
LAS Ovtar, RASG in Ovtarjevih novic

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Črni trn (Prunus spinosa)
Po ljudskem iz-

ročilu narezane veje 
črnega trna na god 
sv. Barbare, ki za-
cvetijo okoli božiča, 
prinašajo srečo. Za-
gotavljam vam, da se 
boste dobro počutili 
ob vonju in pogle-
du na bele cvetne 
oblačke črnega trna 
na začetku pomladi. 
Ima kar nekaj doma-
čih imen: bogova slivica, divja slivica, pasja 
sliva, nolika, trnovec, trnjolca, trnika … 

Črni trn je trdoživ listopadni grm, ki je 
močno razvejan in trnat, starejše veje so 
črne barve, od tod tudi njegovo ime. Raste 
po vsej Sloveniji ob robovih svetlih gozdov 
na sončnih legah, kjer varuje tla pred ero-
zijo, pogosto raste kot divja živa meja ob 
pašnikih, travnikih in poteh. Nudi dom in 
zaščito mnogim pticam. Zasajamo ga za 
zaščitne žive meje in utrjevanje nasipov. 
Dobro prenaša mraz in veter. Rad ima zrač-
na bogata tla, raste na suhih in vlažnih ob-
močjih. Zacveti proti koncu marca, cvetovi 
so beli, razporejeni po vsej veji, na kratkih 
pecljih. Posamezen cvet ima pet venčnih 
listkov in množico prašnikov, zato jih rade 
obiskujejo divje čebele in čmrlji. Rastlina 
se olista po cvetenju, listi so majhni, eno-
stavni, lahko podolgovati ali jajčasti z napi-
ljenim robom. V začetku jeseni se na vejah 
pojavijo drobni, slivam podobni temno 
modri plodovi, ki jim rečemo trnulje. Trnu-
lje so užitne za ljudi in živali. Sveže uživamo 
potem, ko jih večkrat opari slana, so trpki 
in kisli. Vsebujejo: rudnine, anticianinska 
barvila, ki imajo antioksidativni učinek, C 
vitamin, trpke čreslovine, sadne kisline in 
sladkorje. Les je trd. Včasih so iz njega iz-
delovali sprehajalne palice in ročna orodja. 
Dober je za kurjavo, saj daje veliko toplote 
in malo dima. 

Črni trn je tudi zdravilna rastlina. V zdra-
vilne namene nabiramo še ne čisto razcvete-
le cvetove konec marca ali v začetku aprila. 
Posušimo jih na hitro, da ostanejo lepe bele 
barve, shranimo jih v dobro zaprte posode. 
Liste nabiramo takoj po cvetenju, ko so še 
čisto mladi, trnulje pa v novembru in de-
cembru, jih posušimo ali predelamo. Čaj iz 
cvetov, listov in v prah zmletih koščic trnulj 
priporoča Borut Cerkvenič kot lažje odva-

jalo, za čiščenje krvi, 
pri želodčnih teža-
vah in krčih, pri ka-
šlju, zapozneli men-
struaciji, zastajanju 
seča. Sok iz trnulj 
pa pri krvavitvah iz 
nosu, za grgranje pri 
vnetih dlesnih, pri 
vneti ustni sluznici 
in vnetem grlu, pri 
pomakanju teka, 
pri kožnih izpušča-

jih, krepi tudi srce, znižuje krvni tlak, čisti 
ledvice, pomaga pri zlatenici in odstranjuje 
ledvični pesek. 

Čaj proti utrujenosti: pripravimo pre-
vretek iz trnulj. Zvrhano žlico zdrobljenih 
posušenih trnulj prevremo v litru vode, pu-
stimo, da se ohladi, odcedimo in spijemo 
čez dan, lahko ga sladkamo s cvetličnim 
medom. Čaj iz listov in cvetov: dve zvr-
hani žlički mešanice cvetov in listov pre-
lijemo z dvema skodelicama vode, počasi 
segrevamo, da zavre, odstavimo, stoji 10 
minut, precedimo. Čez dan popijemo dve 
skodelici nesladkanega čaja. Prašek iz po-
sušenih koščic: koščice trnulj posušimo in 
zmeljemo v prah. Za noževo konico praška 
jemljemo trikrat dnevno z malo vode za 
odstranjevanje ledvičnega peska in drobnih 
kamenčkov. Sirup: en kilogram nabranih 
trnulj po več slanah skuhamo do mehkega, 
pretlačimo, sok, ki ga dobimo, kuhamo z 80 
dag sladkorja. Čaj za boljšo presnovo: 30 
g cvetov črnega trna, 30 g listov breze, 20 
g listov koprive, 20 g cvetov bezga. Iz dveh 
čajnih žličk mešanice pripravimo zavretek, 
ki ga pijemo zjutraj in zvečer po eno skode-
lico. Marmelada: dva kilograma oparjenih 
trnulj, pol litra dobrega belega vina, pol litra 
vode, en kilogram sladkorja. Trnulje namo-
čimo čez noč v vodi, zjutraj vodo odlijemo 
in plodove prelijemo z mešanico vina in 
vode, kuhamo ob stalnem mešanju. Ohla-
jeno maso spasiramo, dodamo sladkor in 
skuhamo v gosto marmelado. Recepture so 
povzete iz članka Boruta Cerkveniča, obja-
vljenega v Večeru.

Nezaželeni učinki pri uporabi črnega 
trna niso znani. Dobro ga je nekaj imeti v 
domači lekarni, posebej za primer, ko imajo 
otroci zaprtje ali nimajo apetita.

Marija Čuček

Agatine skrivnosti 2015, zaključni poklon iz 2. dejanja, nastopajoči (z 
leve): Lenča (Zdenka Petrič), Mihael Trenak (Jožek Križan), Margareta 
Herberstein (Anica Mlinarič), Friderik Herberstein (Miroslav Mauko), 
Pankrac (Avgust Recek) in vojaški sel (Jure Recek) 

Na ploščadi na Trgu osvo-
boditve v Lenartu poteka 
tradicionalni Velikonočni 
sejem. Nakupujete lahko še 
danes,  v petek, 25. 3. 2016, 
od 11. do 16. ure.
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