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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor
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Sredi januarja (14. 1.) je v Mariboru ob
prisotnosti številnih visokih gostov in di-
plomatov potekala otvoritvena slovesnost

v okviru projekta »Maribor – evropska pre-

stolnica kulture 2012«
(EPK), na kateri je na-
stopilo več kot sto
umetnikov. Rdeča nit
prireditve, ki jo je reži-
ral Matej Filipčič, je bila
v tem, da je deček obi-
skal vsa partnerska
mesta v okviru projekta
EPK (Velenje, Slovenj
Gradec, Novo mesto,
Ptuj, Mursko Soboto in
Maribor) ter vanje pri-
nesel svetlobo in po-
slanstvo EPK. Na
otvoritveni slovesnosti
so o pomenu projekta
spregovorili tudi pred-
sednik države Danilo
Türk, evropska komi-
sarka za izobraževanje,
kulturo, večjezičnost in
mlade Androulla Vassi-
liou, mariborski župan Franc Kangler in di-

rektorica zavoda EPK Suzana Žilič Fišer. Po
otvoritveni slovesnosti je bil na Trgu Leona
Štuklja koncert skupine Dan D.

Medtem ko je na Trgu Leona Štuklja pote-
kala otvoritvena
slovesnost EPK, so
na sosednjem Trgu
svobode potekale
demonstracije, na
katerih je več kot
sto ljudi s transpa-
renti v rokah vzkli-
kalo: »Maribor,
evropska prestol-
nica korupcije.« Na
prireditveni prostor
jim niso dovolili.

V okviru EPK se
bo v Mariboru letos
zvrstilo preko 400
kulturnih priredi-
tev in več kot tisoč
dogodkov.

T. K.

Osemnajst občin v severovzhodni Sloveniji
(Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc
na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju,
Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob
Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica,
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj)
je leta 2007 ustanovilo skupni Medobčin-
ski inšpektorat, leta 2010 pa še skupno
Medobčinsko redarstvo. Oba organa sta
bila kot skupna občinska organa več občin
ustanovljena z namenom izvrševanja za-
konsko določenih nalog na področju in-
špekcijskega nadzora in na področju
občinskega redarstva. 

Oba skupna občinska organa so ustano-
vile iste občine ustanoviteljice, zato
njune službe delujejo na istem terito-

rialnem območju. Zato se je porodila ideja, da
bi obe službi združili in s tem zmanjšali stroške
za njuno delovanje. 

V teh tednih občinski sveti v vseh osemnaj-
stih občinah sprejemajo nov odlok o ustano-
vitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Maribor. Z oblikovanjem skupnega organa

bodo odpravili podvajanje določenih delovnih
opravil, kot so: skupna administrativna dela,
skupno evidentiranje in vodenje prekrškovnih
postopkov, skupno vodenje različnih evidenc
na enem mestu, enotna priprava finančnega
načrta in zaključnega računa, enovita priprava
programov dela, enovita priprava periodičnih
poročil, enotno izvajanje postopkov javnega
naročanja in drugih opravil, racionalnejša
uporaba materialnih sredstev, racionalnejša
razporeditev delovnih resursov, saj so tako re-
darji kot inšpektorji pooblaščeni za izvajanje
posameznih (enakih) zakonskih nalog ozi-
roma predpisov s področja varstva cest. 

Po odloku, ki ga v enakem besedilu spreje-
majo občinski sveti v vseh osemnajstih obči-
nah, bodo sredstva za delo skupne uprave in
druga materialna sredstva zagotavljale občine
ustanoviteljice.

Za inšpekcijo bodo občine prispevale na-
slednje deleže: Maribor 60,4 odstotka , Bene-
dikt 1,4, Cerkvenjak 1,4, Duplek 2,7, Hoče –

Slivnica 3,4, Kungota 2,7, Le-
nart 2,7, Lovrenc na Pohorju
1,4, Miklavž na Dravskem
polju 2,7, Pesnica 3,4, Rače –
Fram 2,7, Ruše 3,4, Selnica
ob Dravi 2,7, Starše 1,4,
Sveta Ana 1,4, Sveta Trojica
1,4, Sveti Jurij v Slov. goricah
1,4 in Šentilj v Slov. goricah
3,4 odstotka.

Za skupno redarstvo bodo
občine prispevale naslednje
deleže: Maribor 85,93 od-
stotka, Benedikt 0,40, Cer-
kvenjak 0,40, Duplek 1,98,
Hoče – Slivnica 0,89, Kun-
gota 0,49, Lenart 3,2, Lo-
vrenc na Pohorju 0,25,
Miklavž na Dravskem polju
0,79, Pesnica 0,25, Rače –
Fram 0,79, Ruše 1,38, Selnica
ob Dravi 0,99, Starše 0,49,

Sveta Ana 0,40, Sveta Trojica 0,49, Sveti Jurij v
Slov. goricah 0,40 in Šentilj v Slov. goricah 0,49
odstotka.

T. K.

Zaradi tega ker so na začetku leta začeli
uporabljati novo socialno zakonodajo, je
na Centru za socialno delo Lenart precej-
šnja gneča, kar je bilo tudi za pričakovati.
»Na novo smo prejeli že 1200 vlog,« pravi
direktorica tega centra Jasmina Gruden. 

Ker je novi informacijski sistem, ki ga
centri za socialno delo pri izdajanju
odločb nujno potrebujejo, začel delo-

vati šele sredi januarja, so oziroma bodo začeli
odločbe izdajati z zamikom. Nov informacij-
ski sistem, ki je povezan z enotno vstopno

točko, je zelo zahteven, saj združuje 37 pre-
moženjskih evidenc o državljanih, s katerimi
razpolaga 22 različnih institucij, od davčne in
geodetske uprave do zemljiške knjige.

Pri izvajanju nove socialne zakonodaje tako
kot po vsej Sloveniji tudi v Lenartu prihaja do

zapletov in težav, na katere
so socialni delavci pravoča-
sno opozarjali. Kot pravi
Grudnova, je formular za
vloge zelo obsežen, saj ob-
sega 13 strani. Veliko vlaga-
teljev ga ne zna izpolniti,
vsaj pravilno ne. Tistim, ki
pridejo na center za so-
cialno delo, morajo pri 
izpolnjevanju vloge veliko-
krat pomagati socialni de-
lavci. Težje pa je v primerih,
ko vlagatelji nepopolno ali
nepravilno izpolnjeno
vlogo pošljejo po pošti. V
takšnih primerih, ki so
dokaj pogosti, socialni de-
lavci še težje pridejo do
pravih podatkov. Kot pravi
Grudnova, se nekateri vla-
gatelji premalo poglobijo v

vlogo in obkrožijo vse, kar je možno. Zopet
drugi pa pošljejo nepopolno izpolnjene vloge.
Skratka, veliko vlagateljev ima težave z izpol-
njevanjem vloge.

Tako kot povsod po Sloveniji tudi na centru
za socialno delo v Lenartu po besedah Grud-

nove opažajo, da se dosedanji prejemniki
državnih pokojnin, ki bodo po novem preje-
mali denarno socialno pomoč, množično od-
povedujejo tej pomoči, da se jim država ne bi
vpisala na premoženje. Raje so brez socialne
pomoči, čeprav jo mnogi potrebujejo, kot da
bi jo morali njihovi otroci po njihovi smrti
vrniti, da bi lahko prevzeli dediščino. Enako
velja za dosedanje prejemnike varstvenega do-
datka iz pokojninske blagajne. Tudi slednji
bodo morali po novem dati vlogo za denarno
socialno pomoč, ki jo bodo morali njihovi
otroci vrniti, če bodo hoteli po njih dedovati
nepremičnine. Ob tem Grudnova opozarja, da
se bodo morali starši, ki nimajo dovolj do-
hodkov za preživljanje, in njihovi otroci glede
na novo socialno zakonodajo pogovoriti, kako
naprej. Otroci, ki želijo po starših dobiti neo-
krnjeno dediščino, morajo pač prevzeti skrb
za njihovo normalno preživljanje, saj je konec
koncev to tudi njihova dolžnost po zakonu.

Zaradi zapletov pri uvajanju nove socialne
zakonodaje v prakso bi se že marsikdo v osred-
njih Slovenskih goricah znašel v stiski, če ne bi
imeli ljudje v socialnih in zdravstvenih ter dru-
gih zavodih socialnega čuta. »Vsi, od social-
nih in zdravstvenih delavcev do občinskih
uprav in še zlasti županov, si prizadevamo, da
posamezniki, ki se znajdejo v stiski, težav ne
bi občutili,« pravi Grudnova. »Še posebej so se
v tem pogledu izkazali župani občin v osred-
njih Slovenskih goricah, ki občanom oziroma
njihovim otrokom še naprej izplačujejo ozi-
roma zagotavljajo vse tako kot doslej, četudi

novih odločb še ni. Zahvaljujoč njihovemu
človeškemu ravnanju vsi tisti, ki so pomoči po-
trebni, težav ob prehodu na novo zakonodajo
ne bodo občutili.«

Kot pravi Grudnova, so se občne v osred-
njih Slovenskih goricah izkazale tudi, ko je
država nehala sofinancirati pomoč na domu.
V Slovenskih goricah se kljub temu cena ure
pomoči na domu ni spremenila oziroma bi-
stveno povečala, saj so izpad sredstev s strani
države nadomestile občine. Zato vsi tisti, ki
pomoč na domu potrebujejo, spremembe
niso opazili. V marsikateri občini v Sloveniji
pa so zaradi odločitve države cene pomoči
na domu tako poskočile, da si jo občani v sti-
ski ne morejo več privoščiti, izvajalci pomoči
na domu pa morajo odpuščati zaposlene. Se-
veda pa je, kot pravi Grudnova, takšna poli-
tika kratkoročna, saj bo moral marsikdo, ki si
pomoči na domu ne more več privoščiti, v
dom za ostarele. Za tiste, ki sami nimajo sred-
stev, pa je dom dolžna plačevati občina. Zato si
tiste občine, ki gospodarno ravnajo s sredstvi,
prizadevajo, da bi pomoči potrebnim zagoto-
vili pomoč na domu, saj je to na eni strani bolj
humano, po drugi strani pa tudi za občino bolj
gospodarno.

Sicer pa so novo socialno zakonodajo šele
začeli uveljavljati v praksi. Da bi se bolje vi-
delo, kakšne pozitivne in negativne spre-
membe prinaša v vsakodnevno življenje ljudi,
bo zato treba še počakati mesec ali dva.

Tomaž Kšela
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Osemnajst občin v Podravju

Združujejo inšpekcije in redarstvo

Štajerska metropola

Maribor je postal 
evropska prestolnica kulture

Center za socialno delo Lenart, foto: E. P.

Center za socialno delo

Na novo so prejeli že 1200 vlog

Lenarška parkirišča so v glavnem polna, redarji nadzorujejo parki-
ranje na nedovoljenih mestih, foto: E. P.

Maribor je postal »Evropska prestolnica kulture 2012« z veličastno otvoritveno
prireditvijo na Trgu Leona Štuklja v središču mesta

Medtem ko je na Trgu Leona Štuklja potekala otvoritvena slovesnost, so
na Trgu svobode potekale demonstracije, na katerih so vzklikali: »Mari-
bor, prestolnica korupcije«.



Na Zavrhu se že leta dogaja marsikaj za-
nimivega. Domala vse pa je povezano
s spomini na generala Maistra, za kar

ima velike zasluge tudi direktor Pokrajinskega
muzeja 

Ptuj-Ormož prof. Aleš Arih. O Maistrovem
Zavrhu pravi: "Zavrh sodi med tiste kraje, ki
je med prvimi sprejel Maistra za svojega. Po-
stal je njegova ikona. Završani so ga častili v
času, ko ga uradna politika ni priznala, ter mu
izkazovali hvaležnost na način, ki ga zmorejo
preprosti kmečki ljudje. Posvetili so mu vrsto
obeležij in poimenovanj ter ga za večno oven-
čali z vzdevkom Naš general."

Arih je bil na zavodu za spomeniško varstvo
Maribor zadolžen za zgodovinske spomenike.
Tako je službeno obiskal Zavrh, kjer se je pro-
stovoljna delovna skupina odločila, da bo ob-
novila propadajočo Štupičevo vilo.

"Na veliko presenečenje sem ugotovil, da
stoji na Zavrhu razgledni stolp, poimenovan
po generalu Maistru iz leta 1963 ter da od leta
1961 deluje turistično društvo, ki prav tako
nosi generalovo ime. Domačini so mi pojas-
nili, da je Maister občasno počitnikoval v tej
vili in da je na njenem balkonu spesnil pesem
Završki fantje. Z domačini je imel pristne od-
nose, ki so se utrjevali ob kozarčku rujnega,"
se spominja Arih.

S pomočjo gradbenika Jožeta Požavka iz
Maribora so vilo obnovili in pripravili prostor
za postavitev spominske razstave o Maistru in
njegovih soborcih. Ker ni bilo denarja za po-
stavljavca razstave, jo je postavil Aleš Arih kar
sam. Žal so razstavo ob denacionalizaciji vile
morali umakniti na podstrešje. Od tam pa je
romala v vojašnico generala Maistra v Mari-
bor, kjer je še vedno. Arih jo je le dopolnil. Z

ureditvijo spominske sobe leta 1968 je Arih
ugotovil, da je potrebno ohranjati spomin na
Maistra v trajni obliki. Zato je spodbudil Mai-
strove prireditve, ki jih je bilo doslej že še-
stindvajset. Pri pripravi in izvedbi prireditev je
bil zelo delaven tudi sam.

Sicer pa pravi, da so okrogle mize na Mai-
strovih prireditvah, ki so jih domačini z vese-
ljem sprejeli, posvetili večplastnemu liku
generala Maistra in njegovim sodobnikom in
zamolčanim Slovencem. Med drugim je bila
na Zavrhu poleg Maistra beseda tudi o narod-
njaku in Sokolu dr. Milanu Gorišku in piscu
zgodovinskih povesti ter lenarškemu kronistu
dr. Ožboltu Ilaunigu.

Tone Štefanec

Lenarški občinski svetniki so glede na go-
spodarske tokove v tekočem letu in glede
na nič kaj optimistične obete v novem spre-
jeli spremembe proračunskih postavk. V
razpravi, ki je odražala resnost položaja in
pričakovanj, je slej ko prej postalo jasno, da
drugačnih rešitev ni. Vsaj zaenkrat. 

Mag. Janez Kramberger, župan občine Le-
nart: »Sprejetje rebalansa proračuna za leto
2011 in sprejetje sprememb proračuna za
leto2012 je za nami. Če strnem, lahko ugoto-
vim, da je bilo lansko leto za našo občino bolj
neuspešno kot uspešno. Pomembne investi-
cije, ki tečejo v občini in širše, smo morali pre-

kiniti in ponovno izbrati izvajalce, ker so
izvajalci, ki so prevzeli dela, šli v stečaj. Ome-
niti moram predvsem dve investiciji. Prva je
izgradnja vodovodnega sistema iz Maribora
proti Gornji Radgoni; gre za investicijo, ki po
predračunski vrednosti znaša okoli 18 milijo-
nov evrov, mi smo zdaj, z drugim razpisom,
delo oddali za 9 in pol milijona evrov. V lan-
skem letu so bila dela prekinjena, ker so šla
podjetja, kot sta  CPM in SCT, v stečaj in smo
razpise morali v celoti ponoviti in izbrati nove
izvajalce. Na novem razpisu smo, kot rečeno,
dosegli vrednost 9,5 milijona in zdaj dela na
vseh odsekih potekajo po planu. Vreme nam
je naklonjeno in v teh dneh praktično nemo-
teno polagajo cevi. Računam, da bodo dela v
tem letu uspešno zaključena.

Druga pomembna investicija za našo ob-
čino je rekonstrukcija in adaptacija lenarškega
kulturnega doma. Ta
investicija je vredna več
kot milijon evrov in
tudi tukaj smo morali
ponoviti razpis, ker je
podjetje Gradis s Ptuja
prav tako šlo v stečaj. Z
njimi so dosegli pogod-
beno vrednost del nekaj
nad 600 tisoč evrov,
novi izvajalec pa bo
dela opravil za nekaj
več kot milijon evrov.
Cena je sicer še vedno
nižja od tiste, v projek-
tantskem predračunu.
Računam, da bo za to
ceno adaptacija in re-
konstrukcija osred-
njega kulturnega doma
v občini ustrezno in kakovostno opravljena.
Računamo, da bodo vsa dela končana v marcu
ali aprilu.«

Rebalans lanskega oziroma spremembe prora-
čunskih postavk letošnjega proračuna so raz-
meroma velike …

» Proračun za leto 2012, ki sem ga predlagal
občinskemu svetu v sprejem in je bil sprejet, je
zelo okleščen. Vse investicije, ki niso podprte
iz državnega ali evropskega proračuna, smo
ukinili, kajti ne moremo vedeti, kakšno bo to

leto, kako bo ta investicijski ciklus zadihal. V
kolikor se bo, seveda,  prihodkovna stran pro-
računa popravila,  bom, takoj ko bo mogoče,
predlagal ponovni rebalans  in ponovno ume-
stitev tistih investicij, ki jih imamo v razvojnih
programih do leta 2015. Tudi donacije in raz-
pise za šport in kulturo smo znatno zmanjšali,
kajti če ni denarja, pač ni kaj trošiti!«

Konkretne številke so še vedno najbolj 
zgovorne …

»Proračun za leto 2012 je težak 19 milijonov
evrov. Od tega seveda moramo odšteti investi-
cije, ki so povezane z izgradnjo vodovodnega

sistema v okviru celo-
vite oskrbe SV Slove-
nije s pitno vodo za
skupino občin. Ker je
občina Lenart koordi-
natorica projekta, gre
celoten finančni del
preko lenarškega ob-
činskega proračuna.
Njegova vrednost je
okrog  9,5 milijona
evrov. Ta znesek mo-
ramo odšteti od samo
lenarškega proračuna.
Proračun občine Le-
nart za leto 2012 je tako
težak nekaj manj kot 10
milijonov evrov.«

Zadnja lanska seja občinskega sveta, ki je po-
trdila nove zneske v proračunih za lansko in
letošnje leto, je bila, razumljivo, precej pole-
mična, saj bodo praktično vse investicije, ko
niso podprte z državnimi ali evropskimi sred-
stvi, morale počakati na naslednje proračune.
Seveda nihče ni spričo tega navdušen, vendar
pa se je večina svetnikov s predlagano spre-
membo proračuna strinjala in jo podprla.

V novem letu pa občina Lenart nima več dveh
podžupanov ...

»Kot župan občine Lenart sem 16. decem-
bra 2011 sprejel odločitev, da bom imel poslej
samo enega podžupana.

Podžupan občine Lenart je Franci Ornik,
Marija Zlodej pa je s 1. januarjem 2012 prene-
hala opravljati funkcijo podžupanje.«

Kriznim razmeram v gospodarstvu in splošno
oteženemu toku naložb botrujejo tudi notra-
njepolitični zapleti: predolgotrajno oblikova-
nje nove vlade, ki bo morala izvesti tudi nekaj
temeljitih reform.

»Zelo si želim, da bi nova vladna ekipa za-
čela čim prej delati s polno paro, da bi se začel
gospodarski zagon in da bi se gospodarski
cikel zavrtel. 

V Lenartu imamo po novem na voljo še več
kot deset hektarov zemljišč za naložbe v go-
spodarstvo v naši novi industrijski coni. Zem-

ljišča smo začeli prodajati; nekaj interesentov
je, ampak prodaja ne gre. Tisti, ki so parcele
kupili v lanskem letu, pa še niso začeli graditi,
tudi zaradi tega, ker je bil lani sprejet zakon,
po katerem je potrebno plačati spremembo
namembnosti  zemljišča iz kmetijskega v stav-
bno. Konkretno: investitor, ki je kupil 4 ha
zemljišč in ima praktično pripravljeno vse za
začetek gradnje, bi moral plačati okoli 600
tisoč evrov nadomestila. To pa je znesek, ki ga
je težko prišteti ceni kvadratnega metra in v
ceno investicije.

Žalosti me, ker so trije predlogi za spre-
membo zakona vloženi v državnozborsko pro-
ceduro, ampak doslej še noben ni prišel v
obravnavo. To bi morala biti ena prvih točk
dnevnega reda ene prvih rednih sej novega
sklica državnega zbora! Zakon je nujno potre-
bno spremeniti in omogočiti investicije. Zani-
miv bi bil podatek, koliko je bilo izdanih
gradbenih dovoljen po sprejetju tega zakona!
Mislim, da precej manj.

Naslednja investicija je pri lenarški vpadnici,

nasproti športno rekreacijskega centra. Tudi ta
investitor bi moral za površino, na kateri želi
graditi, plačati  nekaj čez 300 tisoč evrov na-
domestila. Tudi on, kot rečeno, čaka, da bo
prišlo do spremembe zakona.«

Pomemben letošnji vložek pa naj bi bil name-
njen sanaciji čistilnih naprav. O osrednji, ki
deluje z nekaj odstotki zmogljivosti, smo pred
časom precej govorili …

“V mesecu februarju bomo razpisali konce-
sijo za gradnjo centralne čistilne naprave v Le-
nartu in upravljanje celotnega kanalizacijskega
sistema v občini. Sredstva za popravilo in nad-
gradnjo čistilne naprave v Voličini ter sredstva
za črpalno postajo na južni strani Lenarta pa
pričakujemo na razpisu Evropskega regional-
nega sklada, ki bo v tem letu. Na tak način
bomo rešili pomemben del problemov ravna-
nja z odpadnimi vodami v občini.”

Edvard Pukšič

Župan občine Lenart
mag. Janez Kramber-
ger vsako leto v me-

secu januarju pripravi
sprejem za direktorje in
predstavnike podjetij, jav-
nih zavodov, predstavnike
društev in družbenega ži-
vljenja kot zahvalo za dobro
sodelovanje, uspešno delo,
prispevek k razvoju in
ugledu občine Lenart ter za
delo v dobro občanov. Le-
tošnji sprejem je bil v petek,
20. januarja, ob 18. uri v
Centru Slovenskih goric.
Župan je spregovoril o dosežem in o načrtih.
V kulturnem programu je nastopil Big band

Šmarje pri Jelšah pod vodstvom Kaje Bicskey.
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Investicije v občini Lenart 
Pred koncem leta je občinski svet sprejel rebalans občinskega proračuna za
leto 2011 in spremembe proračuna za leto 2012

Županov sprejem

Arih najbolj zaslužen za spomin na
Maistra 

Aleš Arih, najbolj zaslužen za predstavitev
Maistra na Zavrhu

Nova poslovno industrijska cona, foto: E. P.

Čakajoča investicija ob lenarški vpadnici, foto: E. P.

Foto: Lidija Šipek

Lenart



Turizem postaja v osrednjih Slovenskih
goricah vse bolj pomembna gospodar-
ska dejavnost, saj obstajajo vsi pogoji za

njegov razvoj: čudovito in neokrnjeno nara-
vno okolje, bogata kulturna in etnografska de-
diščina, zanimiva kulinarična tradicija in
čedalje boljša turistična ponudba. Za razmah
turistične dejavnosti pa je dandanes zelo po-
membno tudi turistično vodenje, saj turisti in
drugi obiskovalci od blizu in daleč brez ustrez-
nega vodenja težko najdejo vse turistične zna-

menitosti ter spoznajo turistično ponudbo.
Brez ustreznih dodatnih informacij in »zgodb«
so lahko za turiste marsikdaj še tako drago-
cene kulturne ali naravne znamenitosti neza-
nimive.

Zato da bi turistično vodenje v občini in
osrednjih slovenskih goricah dvignili na ustre-
zno raven ter uskladili z našo in evropsko za-
konodajo, so člani občinskega sveta v
Benediktu sprejeli noveliran odlok o lokalnem

turističnem vodenju. Za občino Benedikt, v
kateri bodo prej kot slej začeli graditi Terme
Benedikt, so vsi dokumenti, ki podpirajo in

pospešujejo razvoj turizma, še toliko bolj po-
membni.

Po omenjenem odloku je dejavnost turisti-
čnega vodenja strokovno vodenje obiskoval-
cev na območju občine Benedikt in za
razširjeni program še za občine Cerkvenjak,
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Lokalni tu-
ristični vodiči izvajajo vodenje v skladu z
ustreznim programom, ki ga za občino Bene-
dikt potrdi župan, za celotno območje pa vsi

župani občin iz osrednjih
Slovenskih goric. Predlog
programa izdelajo turisti-
čne organizacije (TIC) v so-
delovanju z ustreznimi
strokovnimi službami za
varstvo narave, za varstvo
kulturne dediščine, iz mu-
zejev in podobno.

Lokalni turistični vodnik
je lahko oseba, ki je za to
strokovno usposobljena in
je vpisana v register vodni-
kov pri Štajerski turistični
zvezi za območje občine
Benedikt in osrednjih Slo-
venskih goric. K preizkusu
znanja se lahko prijavijo
vsi, ki imajo najmanj sred-
njo strokovno izobrazbo in
znanje enega tujega jezika
za stopnjo najmanj srednje
strokovne izobrazbe. 

Lokalni turistični vod-
niki, ki že opravljajo dejavnost lokalnega turi-
stičnega vodenja, pa lahko nadaljujejo z
opravljanjem te dejavnosti le na podlagi vpisa
v sodni register ob predložitvi dokazil – potr-
dila lokalnih turističnih agencij (TIC) o vsaj 2-

letnih izkušnjah z vodenjem na lokalnem
območju občin osrednjih Slovenskih goric in
potrdila o udeležbi na predstavitvi programa
lokalnega turističnega vodenja na omenjenem
območju. V register se morajo vpisati v roku 1

leta od začetka veljavnosti
odloka.

Novelirani odlok je
usklajen z veljavnim zako-
nom o spodbujanju razvoja
turizma in z zakonom o
storitvah na notranjem
trgu, hkrati pa tudi z dire-
ktivo Evropske unije o sto-
ritvah na notranjem trgu.
Po teh dokumentih je lo-
kalno turistično vodenje
potrebno razumeti zgolj kot
neko opcijsko ali nadstan-
dardno storitev. Skupino
turistov, ki te storitve ne že-
lijo, lahko vodi katerikoli
vodnik z licenco, tudi tujo,
če je ustrezna. Potemtakem
se za tovrstno turistično vo-
denje na lokalnem nivoju
ne sme določati nikakršnih
sankcij.

Tomaž Kšela

Pred novim letom
so v občini Cer-
kvenjak slovesno

predali namenu razšir-
jeno čistilno napravo v
Kadrencih in dodatno
kanalizacijsko omrežje
v Cerkvenjaku, Stane-
tincih in Andrencih, na
katero so na novo pri-
ključili več kot 30 indi-
vidualnih hiš oziroma
gospodinjstev. Po razši-
ritvi znaša kapaciteta
čistilne naprave 1700
populacijskih enot. 

Zaradi izgradnje ka-
nalizacije so morali iz-
vajalci del prekopati

Člani občinskega sveta občine Benedikt
so že sprejeli letni program športa za
leto 2012. Za izvajanje nacionalnega

programa športa namreč vsaka lokalna skup-
nost vsako leto sprejme letni program športa,
ki določa programe športa, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev.

Z letnim programom
športa so občinski svet-
niki v Benediktu za so-
financiranje interesne
športne vzgoje predšol-
skih otrok namenili 300
evrov, vendar največ
150 evrov na skupino.
Za sofinanciranje inte-
resne športne vzgoje
šoloobveznih otrok pa
so namenili 1.050
evrov, vendar največ
150 evrov na skupino.
Za sofinanciranje
športne vzgoje otrok,
usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport,
pa je v letnem pro-
gramu športa v letu
2012 na voljo 18.650
evrov, vendar največ 3.100 evrov na posame-
zno ekipo.

Športna vzgoja mladine je namenjena pred-
vsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju
primerne psihofizične sposobnosti mladine,
zmanjševanju negativ-
nih posledic sedenja in
drugih negativnih vpli-
vov, preprečevanju
zdravju škodljivih raz-
vad (kajenje, alkoholi-
zem, narkomanija) ter
zadovoljevanju potreb
mladega človeka po
igri in tekmovalnosti.
Športno vzgojo mla-
dine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski
šport, bo občina sofi-
nancirala s 5.400 evri,
vendar največ s 3.200
evri po ekipi.

Za sofinanciranje
športne rekreacije sta-
rejših od 65 let ter so-
cialno in zdravstveno
ogroženih občanov pa je v letnem programu
športa na voljo 400 evrov.

Za sofinanciranje kakovostnega športa bo
občina letos namenila 7.000 evrov, vendar naj-

več 3.500 evrov po ekipi, za sofinanciranje
vrhunskega športa pa 200 evrov. Za sofinanci-
ranje izobraževanja, usposabljanja in izpopol-
njevanja strokovnih kadrov na področju
športa pa bo občina namenila 1.000 evrov.

Športne prireditve bo občina sofinancirala s

1.000 evri, delovanje športnih društev pa bo
podprla s 3.000 evri, vendar posamezno dru-
štvo ne bo moglo dobiti več kot 1.300 evrov.

Skupno bo občina za sofinanciranje športa
po letnem programu športa namenila 38.000

evrov. Sredstva bodo izvajalcem dodelili na
podlagi javnega razpisa.

T. K.
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Noveliran odlok o lokalnem 
turističnem vodenju

Sprejeli letni program športa za
leto 2012

Benedikt

Eden najbolj prepoznavnih turističnih vodičev po osrednjih Slovenskih
goricah je Dejan Kramberger (prvi z leve), ki ga je naša kamera ujela
s skupino turistov v Maistrovi sobi na Zavrhu

Občina Benedikt, v kateri je veliko otrok in mladine, vzorno skrbi za raz-
voj športa

Zunanji športni prostori in športna dvorana v središču Benedikta, foto: E. P.

Trak na čistilni napravi, ki so jo razširili delavci podjetja Komunala Slo-
venske gorice iz Lenarta, je prerezal župan občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc, foto: arhiv občine

V občini Benedikt sistematično postavljajo temelje za bodoči turisti-
čni razvoj občine, ki bo po izgradnji Term Benedikt postala turistični
biser Slovenskih goric

Cerkvenjak

Odprli razširjeno čistilno 
napravo za 1700 PE

Kaj pravi zakon o spodbujanju razvoja turizma?
Zakon o spodbujanju razvoja turizma med drugim določa, da mora organizator potovanja

pri vsaki izvedbi turističnega aranžmaja doma in v tujini za vsako organizirano skupino pose-
bej zagotoviti turističnega spremljevalca oziroma turistično spremljevalko ali turističnega vod-
nika oziroma turistično vodnico. To dejavnost pa lahko po istem zakonu opravljajo osebe, ki
opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi Gospodarska
zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, mi-
nistrom, pristojnim za kulturo, in ministrom, pristojnim za turizem. Dokazilo opravljenega
preizkusa je ustrezna izkaznica Gospodarske zbornice Slovenije.



V središču občine naj bi
nastal nov trg, na katerem
bi lahko našla prostor tudi
kmečka tržnica.

Samo vprašanje časa je,
kdaj se bodo načrti iz pro-
jektov preselili v resničnost.

E. P.

Po dolgotrajnih prizadevanjih je občini
Cerkvenjak vendarle uspelo podpisati
koncesijsko pogodbo za izvajanje zdrav-

stvene dejavnosti na področju splošne medi-
cine v občini. Župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc je koncesijsko pogodbo za
opravljanje omenjene dejavnosti podpisal s
specialistko splošne medicine Ksenijo Ljubo-

jevič Džaferović, dr. med., ki je hkrati tudi di-
rektorica družbe Amigdala s sedežem v
Radehovi pri Lenartu.

Po besedah župana Marjana Žmavca so do-
bili v Cerkvenjaku zaradi oddaljenosti od jav-
nega zavoda v Lenartu svojega zdravnika že
pred več kot šestdesetimi leti. V letu 1997 je
bila prvič podeljena tudi koncesija za izvajanje
zdravstvene dejavnosti na območju občine.
Leta 2005 so obstoječo
pogodbo razširili na iz-
vajanje celotnega os-
novnega zdravstvenega
programa. Ob smrti
koncesionarja Francija
Šute, dr. med., je Cer-
kvenjak izgubil cenje-
nega zdravnika, nato pa
so mu odvzeli še konce-
sijo, s čimer je občina
izgubila stalnega zdrav-
nika. V skladu s po-
godbo o izvajanju javne
službe zdravstvene de-
javnosti na območju
občine Cerkvenjak se je
občina Cerkvenjak z
Zdravstvenim domom
Lenart dogovorila za iz-
vajanja javne zdrav-
stvene dejavnosti na
območju občine v takšnem obsegu, kot ga je
imela že po letu 2005 (gre za tako imenovani
program standardne ekipe – enega tima – za
območje celotne občine). V obdobju od ja-
nuarja do aprila 2008 je Zdravstveni dom Le-
nart izvajal zdravstveno dejavnost v
Cerkvenjaku s specializantko Rahelo Simonič,
dr. med. Z aprilom 2008 je prišlo do popolne
prekinitve izvajanja zdravstvene dejavnosti v
Cerkvenjaku in posledično tudi do zaprtja am-
bulante. Še istega leta je občina objavila javni
razpis za oddajo nadomestne koncesije. V tem
obdobju so predstavniki občine opravili šte-
vilne razgovore s pristojnimi na ministrstvu za
zdravje, z najrazličnejšimi zdravniki ter z di-
rektorjem Zdravstvenega doma Lenart, ven-
dar rešitve niso našli. V tistem obdobju se je
po besedah Žmavca zelo poslabšala dostop-
nost do osnovnih zdravstvenih storitev za ob-
čane občine Cerkvenjak, kar je s sklepom o

izvajanju javne službe zdravstvene dejavnosti v
občini Cerkvenjak na svoji 5. redni seji marca
lani ugotovil tudi občinski svet 

Zato je občina Cerkvenjak ponovno sprožila
vse aktivnosti, da bi v kraju zopet zaživela
zdravstvena ambulanta ter da občanom, zlasti
najstarejšim in najmlajšim, ne bi bilo treba ho-
diti k zdravniku v Lenart, ki je zaradi opušča-

nja avtobusnih linij za
ljudi brez lastnega avto-
mobila vse težje dosto-
pen. Po številnih
pogovorih in drugih
aktivnostih je občina
julija lani objavila javni
razpis za podelitev kon-
cesije za opravljanje
javne službe na po-
dročju osnovne zdrav-
stvene dejavnosti v
občini Cerkvenjak, na
katerega se je prijavila
že omenjena družba
Amigdala. Pristojna
komisija je ugotovila,
da je vloga popolna in
pravočasna. Pozitivni
mnenji k sklenitvi kon-
cesijske pogodbe sta iz-
dala tudi Zavod za
zdravstveno zavarova-
nje Slovenije in Zdrav-

niška zbornica Slovenije. 
Tako je sedaj vse nared za to, da delo v

zdravstveni ambulanti v Cerkvenjaku, ki jo je
občina obnovila že lani, ponovno steče. Tega
se najbolj veselijo starejši občani, saj so imeli
mnogi sedaj resnično veliko težav, kadar so že-
leli priti do zdravnika v Lenartu. Marsikateri
starejši občan ali občanka zato niti ni iskal
zdravniške pomoči, čeprav jo je potreboval.

Če bo vse po sreči, bo zdravnik v Cerkve-
njaku začel delovati že v mesecu ali dveh. Za-
radi nekaterih birokratskih zapletov v Lenartu
in na državni ravni, do katerih pri nas tako
rado prihaja, ambulanta verjetno svojih vrat še
ne bo mogla odpreti na začetku februarja, ven-
dar na občini Cerkvenjak upajo, da se bo to
zgodilo čim prej.

Pa še to: ambulanta bo svoj program izva-
jala v obsegu 100 odstotkov celotnega pro-
grama standardne ekipe (enega tima) na
območju občine Cerkvenjak.

V podpisani koncesijski pogodbi je že dolo-
čen tudi delovni čas ambulante. V ponedeljek,
sredo in petek bo delala dopoldne od 8. do 14.
ure, v ponedeljek pa še popoldne od 15. do 18.
ure in v sredo popoldne od 16. do 18. ure. V
torek in četrtek pa bo delala popoldne od 14.
do 20. ure.

Tomaž Kšela

tudi nekaj cest, ki so jih nato sanirali ter na
novo preplastili z asfaltom.

Vrednost celotne investicije je znašala
982.687 evrov. Od tega je občina Cerkvenjak
sama zagotovila 520.578 milijonov evrov ali
52,9 odstotka, iz evropskih skladov pa so do-

bili 462.111 evrov ali 47 odstotkov. Investicijo
so izvajali več let. Do leta 2010 so zanjo pora-
bili 18.909 evrov, leta 2010 166.570 evrov, lani
pa 797.207 evrov.

T. K.

Zaradi t. i. suhe zime se bo zagotovo nekaj
denarja privarčevalo, a kljub temu za-
radi ugodnih razmer vzdrževalna dela

na cestni infrastrukturi ne počivajo, čeprav je
del manj. S podjetjem Skala
so lani decembra podpisali
pogodbo o vzdrževalnih
delih za obdobje treh let.
Trenutno so postavljeni
koli, strojni park s plugi in
posipalniki pa je že od za-
četka novembra pripra-
vljen, tako župan Silvo
Slaček. Poudaril je še, da so
se dela v zvezi z oskrbo SV
Slovenije s pitno vodo
(odsek Maribor-Lenart) iz
mariborskega vodovoda
vseskozi nadaljevala in se še
bodo, dokler bo vreme
temu naklonjeno. 

Za spomladanski del leta
imajo na občini Sveta Ana
številne načrte. Nadaljevala
se bo izgradnja kanalizacije
in čistilne naprave v naselju
Lokavec, ki naj bi bila predvidoma do letoš-
njega poletja končana, v načrtu je tudi izgrad-
nja pločnika proti naselju Kremberk. Prav tako
na občini nestrpno pričakujejo nove razpise
EU, saj imajo za nekatere, npr. izgradnjo či-
stilne naprave v Kremberku, dokumentacijo že
nared. S pomočjo prihodnjih razpisov bi radi
nadaljevali z začeti projekt »Postič« s t. i. Po-
stičevo potjo, ki bo tako zanimiva turistom, se-
veda tudi domačinom in izobraževalnim
institucijam. Projekt, ki ga
bodo zagotovo nadaljevali,
je »kmečka tržnica«, ki bo
po županovih besedah
»nedvomno pomembna
pridobitev za občino in ob-
čane, saj je v občini Sveta
Ana kar nekaj prideloval-
cev domačih dobrot in
proizvajalcev drugih izdel-
kov, ki izhajajo iz dodatne
dejavnosti na kmetiji«, šte-
vilo zainteresiranih kmetij
v smer dodatne dejavnosti
še raste.

Občina je v zadnjih letih
z obveščanjem in urejenim
odvozom odpadkov precej
ozavestila prebivalce, saj
divjih odlagališč praktično
ni. A se bodo zagotovo,
tako kot minula leta, vklju-
čili v vseslovensko in svetovno akcijo čiščenja
okolja, ki bo potekala meseca marca. Župan
Slaček je še izpostavil pomen osnovne šole in
vrtca, ki prispevata pomemben delež k ekolo-
ški ozaveščenosti najmlajših, saj se kot ekošola
loteva najrazličnejših projektov s področja var-
stva narave, zdrave prehrane ipd.

Razveseljiv je tudi podatek, da je športna
dvorana zelo zasedena, kljub podaljšanemu
urniku obratovanja s 45 na 60 minut. »V tem
lahko vidimo upravičenost objekta in namen-

sko rabo, saj je v tem okolju najem dvorane
najcenejši«, tako župan Slaček.

Zemljišče, ki je namenjeno industrijski coni,
kjer se trenutno odvija intenzivna gradnja son-
čne elektrarne, je v treh četrtinah že prodano,
pred kratkim je bila prodana parcela v izmeri
5000 m2, ker pa pogodbe še niso podpisane,
bomo o novem investitorju brali v naslednji
številki. Nekaj manjših parcel je še na razpo-

lago. Župan omenja, da se bodo z industrijsko
cono odprla tudi nova delovna mesta in to bo
za občane v teh težko zaposljivih časih še kako
pomembno.

Suzana Rejak Breznik
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Cerkvenjak bo zopet imel svojega zdravnika

Čakajoč na evropska sredstva s
pripravljenimi projekti

Koncesijsko pogodbo, na osnovi katere bo v prenovljeni zdravstveni am-
bulanti v Cerkvenjaku zopet začel delati zdravnik, sta podpisala župan ob-
čine Cerkvenjak Marjan Žmavc in direktorica družbe Amigdala
specialistka splošne medicine Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med.
Foto: arhiv občine

Obnovljena ambulanta v Cerkvenjaku čaka na prihod zdravnika, foto: E. P.

Ekošola in vrtec spodbujata projekte za varovanje okolja in zdravo
hrano, foto: E. P.

Elektrika iz sončne elektrarne je vse bližja, foto: E. P.

Sveta Ana

Nov trg v središču Ane?



Na zadnji seji
o b č i n s k e g a
sveta občine

Sv. Jurij v Slov. gor. je
bila predstavljena
ideja o izgradnji Pen-
ziona za starejše Sv.
Jurij v Slov. goricah,
kot se projekt tudi
imenuje. Občina je
namreč prejela po-
nudbo investitorja iz domače občine, ki bi bil
pripravljen investirati v izgradnjo penziona za
starejše, ki bi želeli jesen svojega življenja uži-
vati v mirnem in naravnem okolju, ki ga po-
nuja Jurovski Dol. Da do pričetka del ni več
daleč, priča podatek, da je investitor Sv. Jurij
že prejel soglasje Ministrstva za zdravje za
opravljanje te dejavnosti. Dom oz. penzion za
starejše, ki naj bi se razprostiral na 900 m2, bi

imel prostora za 36 stanovalcev, njegovo oko-
lico pa bi krasilo 2000 m2 zelene površine.
Člani občinskega sveta so bili soglasni, da bi
nameravana investicija prinesla številne pozi-
tivne učinke za Jurovski Dol, kjer bi se ome-
njeni dom nahajal, in tudi za celotno občino.
Gradnja omenjenega objekta, ki bi naj trajala
eno leto, naj bi se pričela že v tem letu. 

Člani občinskega sveta v občini Sveta
Trojica so sprejeli lokalni energetski
koncept, ki so ga pripravili ob pomoči

strokovnjakov iz podjetja EKO Ideja iz Celja.
O sprejemu tega koncepta, ki je za načrtova-
nje dolgoročnega razvoja občine in ne nazad-
nje tudi celotne države še kako pomemben, so
že obvestili ministrstvo za energijo in ministr-
stvo za okolje in prostor.

Lokalni energetski koncept so izdelali z na-
menom, da bi analizirali, s kakšnimi energet-
skimi viri se sedaj oskrbujejo v občini Sveta
Trojica ter da bi opozorili na šibke točke te
oskrbe. Na tej osnovi so sprejeli smernice za
oskrbo z energijo v naslednjih desetih letih.

V občini Sveta Trojica so leta 2010 za ogre-
vanje in pridobivanje toplotne energije v indi-
vidualnih hišah in večstanovanjskih objektih
potrošili okoli 347 tisoč litrov kurilnega olja,
okoli 19.500 litrov utekočinjenega naftnega
plina, 17 ton premoga in skoraj 1.100 kubičnih
metrov drv.

Javne objekte ogrevajo v glavnem z oljem.
Leta 2010 so ga za to porabili 3.107 litrov. V
večjih podjetjih pa so poleg 5.800 litrov kuril-
nega olja porabili še 3200 litrov utekočinjenega
naftnega plina.

Največji delež toplotne energije, kar 95 od-
stotkov, porabijo v stanovanjskih objektih.
Večja podjetja predstavljajo en odstotek po-
rabe energije, javni objekti pa 4 odstotke. Za
ogrevanje v največji meri uporabljajo kurilno
olje (49 odstotkov), sledijo pa mu biomasa – v
glavnem drva (44 odstotkov), utekočinjen naf-
tni plin in električna energija.

V občini Sveta Trojica, kjer živi 2110 prebi-
valcev, porabijo za pridobivanja toplotne ener-
gije letno na prebivalca 3,707 MWh energije,
medtem ko je v Sloveniji povprečna poraba na
prebivalca nekoliko višja – 3,827 MWh.

Kar se tiče električne energije, je 915 porab-
nikov, kolikor jih je v občini Sveta Trojica, leta
2010 porabilo 5.006 MWh. Največ so je pora-
bila gospodinjstva (3.753 MWh), sledijo pa
jim poslovni subjekti. Za javno razsvetljavo so
porabili 124 MWh oziroma okoli 3 odstotke
vse v občini porabljene električne energije.

Analiza oskrbe z energenti kaže, da na ob-
močju občine Sveta Trojica nimajo večje cen-
tralne kotlovnice, ki bi ogrevala več
stanovanjskih objektov. Prav tako v občini ni
zgrajeno plinovodno omrežje, distribucijo ute-
kočinjenega naftnega plina pa izvajajo različna
podjetja. 

Za distribucijo električne energije na ob-
močju občine skrbi Elektro Maribor. Oskrbo-
vanje poteka preko 20 kV srednje na-
petostnega omrežja in 19 napajalnih transfor-
matorskih postaj. Po območju občine poteka
42 kilometrov nadzemnega in en kilometer
podzemnega srednje napetostnega omrežja.
Njegova povprečna starost znaša 40 let, nizko-

napetostnega pa 26 let. Leta
2010 so na območju občine
Sveta Trojica imeli dva ne-
načrtovana izpada elektri-
čne energije, ki sta trajala
skupno 63 minut. Za izbolj-
šanje kakovosti in zaneslji-
vosti oskrbe z električno
energijo načrtujejo do leta
2020 izgradnjo 110 kV dalj-
novoda od RTP Lenart do
RTP Radenci.

Kaj lahko občani in vsi
drugi v občini Sveta trojica
naredijo za bolj učinkovito
rabo energije? Analiza
kaže, da bi bilo mogoče naj-
več narediti v stanovanjskih
objektih s spodbujanjem
občanov za izobraževanje
za učinkovito rabo energije.
Največjo težavo predsta-

vljajo kotli starejše izvedbe, ki poleg preko-
merne rabe energetske mase povzročajo tudi
povečane izpuste emisij ter drugih delcev v
ozračje. Za zamenjavo kotla, ki predstavlja
velik strošek, mnogi niso zainteresirani, ker
imajo lastne vire lesne biomase. Samo z me-
njavo kotlov bi lahko prihranili 30 odstotkov
energije, 40 odstotkov pa z menjavo oken. Z
izolacijo oken bi lahko prihranili deset odsto-
tkov energije, z izolacijo objektov pa 15 odsto-
tkov. S temi in še nekaterimi ukrepi bi lahko
vsi porabniki skupaj v občini letno prihranili
preko 120.000 evrov. Nekaj bi lahko prihranili
tudi pri ogrevanju javnih objektov. Samo z za-

menjavo starih svetilk na
javni razsvetljavi z novimi
bi prihranili 50 odstotkov
električne energije. Leta
2010 je strošek za javno
razsvetljavo znašal 13.741
evrov.

V občini Sveta trojica
imajo ugodne možnosti
tudi za prehod na obno-
vljive vire energije (sončna
energija, bioplini, geoter-
malna energija, itd.). Samo
letni potencial lesne bio-
mase v občine znaša 7,87
GWh. Ob predpostavki, da
povprečna stanovanjska
hiša porabi za ogrevanje
letno 32 MWh toplotne
energije, lesni letni poten-
cial občine zadostuje za

ogrevanje okoli 246 enodružinskih stanovanj-
skih hiš.

Tomaž Kšela

Kljub ne najbolj zavidljivemu gospodar-
skemu in političnemu stanju v državi
so si v občini Sv. Jurij v Slov. gor. zasta-

vili smele, a preudarne načrte, ki jih bo v letu
2012 tudi moč realizirati. Župan občine Sv.
Jurij v Slov. gor. Peter Škrlec poudarja, da bi si
bilo glede na situacijo, ki je trenutno v državi,
nesmotrno kovati visokoleteče cilje; tako bodo
v občinski upravi zadovoljni, če bodo uresni-
čeni najnujnejši načrti. 
Dokončanje obnove vaškega trga,
vodovoda in kanalizacije v Jur. Dolu

Med najbolj aktualne projekte, ki so v dobr-
šni meri že realizirani,
sodi prenova vaškega
jedra oz. trga v Jurov-
skem Dolu, ki naj bi bil
po napovedi župana
dokončan do konca
aprila. Uradna otvori-
tev trga in simbolična
predaja namenu naj bi
potekala ob občinskem
prazniku.

Eden pomembnejših
projektov v letošnjem
letu je obnova in do-
končanje vodovoda in
kanalizacije v Jurov-
skem Dolu, ki se je v
preteklem letu zaradi
stečaja izvajalca NGP
NIZKE GRADNJE,
d.d., žal, nenačrtovano
prekinila. Novoizbrani izvajalec bo moral
poleg predvidenih del za leto 2012 dokončati
tudi načrtovana že za leto 2011. Ker bo z deli
potrebno pohiteti, projekt naj bi namreč bil
dokončan do sredine septembra 2012, je ob-
čina že v zadnjih dneh preteklega leta objavila
nov razpis za izbiro izvajalca, ki se bo zaključil
2. 2. 2012.
Začetek obnove Kulturnega doma,
nadaljevanje v letu 2013

O obnovi kulturnega doma v Jurovskem
Dolu se je govorilo že v minulem letu. V le-
tošnjem letu naj bi se obnova le-tega tudi de-
jansko začela, a bo že dotrajani kulturni dom
levji delež pri rekonstrukciji in posodobitvi
dočakal v letu 2013.
Investicije v cestno infrastrukturo

Poleg rednih vzdrževalnih del na lokalnih
cestah in javnih poteh na območju občine Sv.
Jurij v Slov. gor. bo med pomembnejšimi inve-
sticijami asfaltiranje približno 2 km dolgega
odseka v Sp. Gasteraju. V občinskem prora-
čunu so predvidena sredstva tudi za sofinan-
ciranje manjših cestnih odsekov, ki so v lasti
fizičnih oseb. Župan Peter Škrlec razlaga, da
občina sofinancira asfaltiranje cestnih odsekov
v minimalni dolžini 100 m v razmerju 50:50.
Na ta način bi lahko dodatno asfaltirali pribli-

žno 1 km kratkih cestnih odsekov. Prenovo pa
bo dočakal tudi del dotrajane ceste, znane pod
imenom Lešnikov klanec, v dolžini dobrih 400
metrov. 
Manjša popravila in redni transferji

Poleg že omenjenih projektov in rednih me-
sečnih transferjev (šolstvo, sociala, zdravstvo
…), ki jih je občina po zakonu dolžna izvajati
in plačevati, bodo manjša popravila oz. obnove
opravljene tudi v mrliški vežici. Novo podobo
pa bo Jurovski Dol kazal tudi ob vstopu v sam
center, saj bodo uredili tudi obzidja pri starem
pokopališču. 

V letu 2012 bo sprejet nov občinski
prostorski načrt

Župan opozarja na nov občinski prostorski
načrt, katerega sprejetje je ena prednostnih in
večjih nalog v tekočem letu. »Žal je pri spreje-
tju le-tega potrebno upoštevati strogo zakono-
dajo Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva
za okolje in prostor, ki dosledno zavračata raz-
pršeno gradnjo na kmetijskih zemljiščih ter na
drugi strani težita k zaokroževanju naselij in
zaselkov, kjer je gostota poselitve že višja,« ra-
zlaga Škrlec, ki se zaradi tega zaveda, da bo
sprejetje novega občinskega prostorskega na-
črta pri marsikaterem občanu naletelo na ne-
godovanje. 

Ob koncu pregleda najpomembnejših inve-
sticij in nalog občine v letu 2012 se župan Sv.
Jurija v Slov. gor. na kratko vrne na leto 2011,
katerega ocenjuje, da je bilo za občino uspe-
šno. Kljub temu da zaključni račun še ni kon-
čan, pa prvi pokazatelji kažejo, da bo proračun
leta 2011 realiziran v 75-80%, kar je glede na
ekonomske razmere v državi popolnoma za-
dovoljivo. Na drugi strani pa župan, ki v Sv. Ju-
riju v Slov. gor. opravlja že svoj drugi mandat,
opozarja, da pri vsem tem ne smemo pozabiti
na naravo, ki je v preteklosti že pogosto znala
izdatno obremeniti občinske proračune. 

OVTARJEVE NOVICE AKTUALNO IZ OBČIN
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Sprejeli so lokalni energetski 
program

Preudarno in z realnimi načrti 

V Jurovskem Dolu kmalu Penzion za starejše

Sveta Trojica Sv. Jurij v Slov. gor.

Šola z vrtcem, foto: E. P.

Ogrevanje javnih in zasebnih objektov terja veliko energije, foto: E. P.

Novo asfaltno prevleko bo v letošnjem letu dobil Lešnikov klanec, katerega
cestišče je že zelo načeto



Namesto po-
slovnih daril
so se letos pri

Petrolu odločili po-
magati posamezni-
kom, društvom ali
ustanovam po vsej
Sloveniji. V sredo, 4. 1.
2012, so predstavniki
bencinskega servisa
Petrol iz Lenarta pre-
dali ček za 200 evrov
vrtcu v Jurovskem
Dolu.

Tako so mu omogo-
čili nakup peska za pe-
skovnik na igrišču pri
vrtcu v Jurovskem
Dolu. Otroci so bili obiska zelo veseli. Otroci
in vzgojiteljice iz vrtca v Jurovskem Dolu so v
zahvalo tudi zapeli. Polonca Gragar, foto: Simona, Vrtec J. Dol

Na osnovi veljavnega zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju
so pristojni državni organi delodajal-

cem doslej lahko dovolili odpis, odlog ali
obročno odplačevanje prispevkov za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje za pri njih za-
poslene delavce. Ker je
odpis in odlaganje plačil
prispevkov v zadnjem času
preseglo vse normalne
okvirje, je Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije lani na
ustavno sodišče vložila
predlog za ustavno presojo
posameznih določb zakona
o invalidskem in pokojnin-
skem zavarovanju, ki so do-
voljevale odpis ali odlog
plačila prispevkov. 

Ustavno sodišče Repu-
blike Slovenije je konec lan-
skega leta izdalo odločbo, s
katero je odločilo, da se raz-
veljavi določba 1. odst. 228.
člena Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zava-
rovanju v delu, ki se nanaša
na odpis, delni odpis, odlog ali obročno od-
plačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje,
v kolikor se odpis, delni odpis, odlog ali obro-
čno odplačevanje prispevkov nanaša na zapo-
slene delavce. 

S takšno odločitvijo je po mnenju sindikali-
stov ustavno sodišče pritrdilo trditvam naj-
večjega sindikata v državi, da je odpis, delni

odpis, odlog ali obročno odplačevanje pri-
spevkov za zavarovanje v nasprotju z določ-
bami slovenske ustave in da pomeni
nedopusten poseg v pravico delavca. Odločitev
ustavnega sodišča pomeni velik korak naprej v
priznavanju pomena in vloge prispevkov v si-

stemu socialne varnosti ter vloge delavca, ki te
prispevke od svoje bruto plače tudi plačuje.
Nesporno je ustavno sodišče s tem priznalo,
da imajo prispevki, ki jih od bruto plače de-
lavca na podlagi zakonske obveze odvede de-
lodajalec, naravo lastninske pravice in da so
last delavca. Kakršenkoli enostranski poseg,
zlasti pa odpis, delni odpis, odlog ali obročno

Med najnujnejše ukrepe, ki so posebej
pomembni za slovenske podeželske
občine, uvršča Peter Škrlec spre-

membo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je
razburkal javnost sredi preteklega leta in do-
loča plačilo za spremembo namembnosti zem-
ljišča, tudi za tista, ki že opredeljena kot
zazidljiva zemljišča. V kolikor omenjen zakon
ne bo spremenjen oz. umaknjen, bo po mne-
nju Škrleca večina investicij v gradnjo in 
drugih vlaganj na podeželju popolnoma usta-
vljenih. Na ta način država še dodatno zavira
zagon gradbeništva in gospodarstva, ki bi bilo
potrebno, po mnenju našega sogovornika, ne-
mudoma vzpodbuditi, saj se bo le na ta način
zmanjšala brezposelnost in se dvignil standard
prebivalstva. »To bo rešitev tako za državo kot
tudi za našo občino, saj opažamo, da je čeda-
lje več ljudi na pragu revščine, kar se odraža
na proračunu občine,« še ugotavlja Škrlec, ki
opozori tudi na dejstvo, da bo država primo-
rana narediti konkretne korake na področju

zmanjšanja birokracije, ki v številnih primerih
bremeni tako stroškovno plat občinskih pro-
računov kot tudi časovno izvedbo občinski
projektov. 

Med predlogi, ki bi zagotovo izboljšali delo-
vanje slovenskih občin, je po mnenju Petra
Škrleca tudi prehod financiranja predšolske in
osnovnošolske vzgoje na državni proračun.
Kljub temu da bi zaradi tega občine dobile
manj denarja, je prepričan, da bi občinam na
ta način ostalo več sredstev, ki bi jih lahko pre-
razporedile na druge, prav tako pomembne
projekte. 

Navedene predloge je že posredoval no-
vemu državnozborskemu poslancu mag. Ivanu
Vogrinu, ki je župana občine Sv. Jurij v Slov.
gor. že obiskal. Pogovori pa so tekli predvsem
o sodelovanju med župani in državnozbor-
skimi poslanci, katerih naloga je tudi ta, da v
državnem zboru predstavljajo in zastopajo po-
trebe in želje naših lokalnih skupnosti.

Dejan Kramberger

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je na
portalu javnih naročil dne 25. 3. 2010
objavila razpis za »Ureditev vodo-

voda in kanalizacije Jurovski Dol«, ki je pote-
kel 20. 4. 2010 ob 10. uri. 

Na razpis je prispelo osem ponudb, od ka-
terih je bila ena ponudba nepravilna in kot
takšna izločena, vseh ostalih sedem ponud-
nikov pa je posredovalo pravilne, popolne in
sprejemljive ponudbe, izmed katerih smo iz-
brali kot najugodnejšega ponudnika grad-
beno podjetje NGP NIZKE GRADNJE, d. d.,
s Ptuja po uporabi razpisanega merila najn-
ižja cena. 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ima ta pro-
jekt sofinanciran s strani Evropske unije, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativ-
nega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Delež sofinanciranja znaša največ 85 % celo-
tnih upravičenih javnih izdatkov operacije.
Najmanj 15 % (razlika) celotnih upravičenih
javnih izdatkov operacije je »lastna udele-
žba«.

Po uspešnem podpisu gradbene pogodbe
z izbranim podjetjem in začetku del na grad-

bišču so gradbena dela v letu 2010 potekala
po planu, saj je projekt razdeljen na tri etape,
in sicer na: ETAPO 1 za leto 2010, ETAPO 2
za leto 2011 in ETAPO 3, ki mora biti do-
končana do 15. 9. 2012. Dela v drugi etapi v
lanskem letu so žal začela zaostajati, saj je
podjetje NGP NIZKE GRADNJE, d. d., imelo
vedno več težav, dokler ni dokončno šlo v ste-
čaj. To pa je v občini povzročilo prekinitev del
in ogrozilo zastavljen in sofinanciran projekt,
za katerega je že bilo porabljeno nekaj finan-
čnih sredstev. 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je zato pri-
siljena ponoviti javni razpis za dokončanje
ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski
Dol, zato je na portalu javnih naročil dne 28.
12. 2011 objavila javni razpis, ki poteče 2. 2.
2012. Občina tako želi poiskati novega – naj-
bolj ugodnega ponudnika, ki bo začeta dela
pravočasno dokončal in tako pripeljal projekt
do uspešnega zaključka, kajti v nasprotnem
primeru bi občina morala že izplačana sred-
stva vrniti Službi vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko. Upamo in
želimo, da bi tokrat z izbranim ponudnikom
imeli več sreče ter projekt dokončali pravo-
časno in uspešno.

F. Bele

Konec lanskega leta se je izteklo obdobje,
v katerem so lahko delodajalci na os-
novi podpisa sporazuma s sindikati iz-

plačevali znižane minimalne plače, če bi
izplačevanje polnih minimalnih plač povzro-
čilo velike izgube, ogrozilo obstoj podjetja ali
privedlo do odpuščanja delavcev. Zato noben
delavec v Sloveniji, ki bo januarja ves mesec
delal polni delovni čas, februarja ne bo smel
dobiti nižje januarske plače
od minimalne. 

Lani je znašala polna mi-
nimalna plača 748,10 evra
bruto oziroma 572,27 evra
neto. Možnost izplačevanja
znižane minimalne plače v
višini 698,27 evra bruto
oziroma 539,66 evra neto je
lani izkoristilo 1611 delo-
dajalcev iz vse Slovenije,
kar predstavlja 1,3 odstotka
vseh delodajalcev v Slove-
niji. Znižano minimalno
plačo je konec lanskega leta
v Sloveniji prejemalo še od
sedem do osem tisoč delav-
cev.

Trenutno je največji
delež minimalnih plač v
dejavnostih, v katerih med
zaposlenimi prevladujejo
ženske. Po deležu minimalnih plač prednjačijo
podjetja iz predelovalne industrije, trgovine in
gradbeništva.

Mnogim delodajalcem in pri njih zaposle-
nim delavcem pa povzroča sive lase absurdna

davčna zakonodaja, saj se delavcem pri dolo-
čeni bruto plači z dvigom bruto plače zmanjša
neto plača. Tako denimo pri povečanju bruto
plače iz 860 evrov na 870 evrov delavec izgubi
kar 20 evrov neto plače na račun splošne olaj-
šave, ki se mu zniža za 167 evrov. Šele pri bruto
plači v višini 910 evrov se izniči vpliv znižane
splošne olajšave. Enako se zgodi zaposlenim,
ki se jim bruto plača poveča iz 997 evrov na

998 evrov, saj se jim zaradi povečanja bruto
plače za en sam evro neto plača zmanjša kar
za 13,5 evra na račun znižanja splošne olajšave
za 88,5 evra. Naj razume, kdor more.

T. K.

27. JANUAR 2012 | ŠT. 1 | 7

OVTARJEVE NOVICEGOSPODARSTVO

Pričakovanja župana občine 
Sv. Jurij v Slov. gor od nove vlade

Zaradi stečaja podjetja ponovni razpis za 

»Dokončanje ureditve vodovoda 
in kanalizacije Jurovski Dol«

Konec prehodnega obdobja za postopen prehod na minimalne plače

Vsakemu delavcu najmanj minimalna plača

Po novem minimalna plača 763,06 evrov bruto
Minister za delo, družino in socialne zadeve mora vsako leto januarja na osnovi določil zakona

o minimalni plači določiti znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Pri tem
mora upošteva tudi inflacijo v preteklem letu. Ker je statistični urad že objavil podatke o infla-
ciji za preteklo leto, so nekateri že izračunali, kakšna bo letos višina minimalne plače. Minimalna
plača naj bi letos znašala 763,06 evra. Sedaj je treba samo še počakati, da to izračuna in uradno
objavi tudi pristojno ministrstvo.

T. K.

Tako so pred leti delavci iz vse Slovenije na Prešernovem trgu v Lju-
bljani demonstrirali za dvig minimalne plače

Presojo ustavnega sodišča o odpisu oziroma odlogu plačevanja pri-
spevkov je zahtevala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Pomembna odločitev ustavnega sodišča

Prispevki so last delavcev – njihov odpis je
neustaven

Donacija vrtcu



Posamezni člani upravnega odbora Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije ugotavljajo, da nekateri delodajalci

odjavljajo delavce iz zdravstvenega in pokoj-
ninsko-invalidskega zavarovanja, čeprav jim
hkrati ne odpovedo pogodbe o zaposlitvi. Ker
delavci ne vedo, da jih je delodajalec dejansko
odjavil in da zanje ne plačuje več prispevkov,
pridno delajo naprej, delodajalec pa jim izpla-
čuje samo neto plačo. Na ta način nekateri de-
lodajalci delavce zavajajo in goljufajo tudi po
več mesecev ali celo več let, preden delavci to
opazijo. Običajno pa je takrat že prepozno, saj
je pravice za nazaj težko iztožiti, posebej še, ker
delavca to veliko stane, postopki pa so dolgo-
trajni.

Ker je takšnih primerov več, je izvršna se-
kretarka ZSSS Lučka Böhm upravnemu od-
boru Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) poslala pobudo za spre-
membo pravil obveznega zdravstvenega zava-
rovanja, ki naj preprečijo neupravičene odjave

delavcev iz socialnega zavarovanja. Trenutno
je tako, da lahko delodajalec delavca odjavi
brez dokazil, da je z delavcem dejansko preki-
nil delovno razmerje ter da je delavec s tem
tudi seznanjen. V bodoče naj bi ta sistem spre-
menili tako, da bo moral biti delavec seznanjen
s tem, da ga je delodajalec odjavil. 

»Nesprejemljivo je, da nihče ne ukrepa, če-
prav je očitno problem zaznan že dlje in gre
hkrati za kaznivo dejanje po 196. in 202. členu
kazenskega zakonika,« je svojo pobudo ute-
meljiva Böhmova.

Znan je primer agencijskega delavca, ki ga
je direktor in lastnik agencije brez njegove ved-
nosti odjavljal in prijavljal tako, da je bil vsako
leto zavarovan le nekaj mesecev. Ker delavec
tega ni vedel, saj je neto plačo prejemal, je ves
čas normalno delal. Danes pa uradno nima
dovolj delovnih let za upokojitev, čeprav bi jih
dejansko že moral imeti.

T. K.

Vpodjetju Komunala Slovenske gorice iz
Lenarta so se konec lanskega leta odlo-
čili za lepo gesto: namesto da bi v teh

kriznih časih zapravljali denar za poslovna da-
rila za poslovne partnerje, so ga raje podarili
socialno ogroženim družinam v tistih obči-
nah, s katerimi so poslovno sodelovali in v njih
izvajali dela.

Kot nam je povedala Florijana Živko, ki v
Komunali Slovenske gorice vodi finančno
službo, so v občinah Benedikt, Cerkvenjak,
Sveta Ana, Gornja Radgona, Lenart, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah, Duplek, Hoče - Slivnica
in še nekaterih pomagali eni ali dvema druži-
nama, ki so v socialni stiski. Pri izbiri teh dru-
žin so sodelovali s centri za socialno delo,
občinami, osnovnimi šolami, vrtci, Rdečim
križem, Karitas in drugimi zavodi in organi-
zacijami. Prednost so dali družinam v stiski s
predšolskimi in šoloobveznimi otroki. Vsaka
družina, ki so ji pomagali, je od Komunale Slo-

venske gorice prejela bone Mercatorja. Tako so
si lahko že v času božično-novoletnih prazni-
kov privoščili kakšen priboljšek. Bone so dru-
žinam podelili na njihovih domovih, kogar pa
doma niso našli, so ga povabili, naj pride po
njih na sedež podjetja sam. Vsekakor gre za
lepo gesto in plemenito dejanje, ki ga velja
posnemati.

Sicer pa je po besedah Živkove podjetje Ko-
munala Slovenske gorice lani poslovalo uspe-
šno, čeprav časi za gradbince niso rožnati.
Temu primerno so se tudi v Komunali Sloven-
ske gorice spoprijemali s finančnimi in likvid-
nostni težavami, ki pa so jih na srečo tudi
uspešno premagovali.

Podjetje, ki zaposluje okoli 65 delavcev, je
lansko leto ustvarilo okoli 6,5 milijona evrov
prihodkov. Podjetje kar 99 odstotkov dela pri-
dobi na javnih razpisih. Lani so med drugim
izvajali več za naše razmere velikih projektov.
Gradili so vodovod v okviru projekta Celovita

oskrba SV Slovenije s
pitno vodo, vodovod v
Lovrencu na Pohorju,
Čistilno napravo v Cer-
kvenjaku, Športno-
rekreacijski center Cer-
kvenjak, kanalizacijo v
Gornji Radgoni, vodo-
vod in čistilno napravo
v Sveti Ani in še celo
vrsto drugih komunal-
nih objektov, poleg tega
pa so izvajali tudi re-
konstrukcijo cest. Ne-
katere večje projekte so
lani že končali, z neka-
terimi pa nadaljujejo v
tem letu.

Tomaž Kšela 

Lepa gesta podjetja Komunala Slovenske gorice

Namesto daril pomoč ogroženim
odplačevanje teh prispevkov, četudi s strani
državnega organa, pa je z ustavnopravnega vi-
dika nedopustno.

Odločitev ustavnega sodišča ima za posle-
dico, da v prihodnje Davčni urad Republike
Slovenije delodajalcem ne bo več mogel in

smel odpisovati, delno odpisovati ali odlagati
plačila prispevkov. Delodajalci, ki ne bodo
redno plačevali prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje delavcev, pa se bodo
znašli v navzkrižju z zakonom.

T. K.
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Nekateri odjavljajo delavce iz zavarovanja brez njihove vednosti

Kako preprečiti neupravičene odjave delavcev?

UČINKOVITA SISTEMSKA REŠITEV JE DOLGOROČNA
VARNOST.
Pokličite 051 651 244NNAASSVVEETT::

Vsak lahko sam preveri, ali je zavarovan
V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so tako izpopolnili informacijski sistem,

da lahko vsak delavec oziroma zavarovanec sam preveri, ali je zdravstveno zavarovan ali ne.
Zato mora samo na številko 031 771 009 poslati SMS: Zz (nato pa mora vpisati devetmestno
številko s svoje zdravstvene izkaznice). V nekaj sekundah bo dobil v obliki SMS odgovor, ali
je zavarovan ali ne.

T. K. Kljub krizi imajo delavci podjetja Komunala Slovenske gorice še polne roke
dela, kar kaže na to, da dela opravijo kakovostno



Konec leta 2011 je v
kinu Udarnik pote-
kala predstavitev

kratkih filmov tekstopisca
in scenarista Smiljana Pu-
šenjaka in snemalca Franca
Kopiča. 

Pred nabito polno dvo-
rano so bili predstavljeni
filmi: Ezl ek, Stara trta, Ži-
vljenje z barvo, Zavrh ter
Pesem sužnjev. Na povabilo
soorganizatorja prireditve
Janeza Krambergerja iz Za-
vrha so se predstavitve ude-
ležili tudi predstavniki TD
Rudolf Maister iz Zavrha in
Ovtar. 

Film Zavrh je bil v Udar-
niku prikazan predpre-
mierno, nekaj dni kasneje
pa še premierno v kinu Union na festivalu
kratkih filmov 2011v Mariboru.

Film Zavrh je dokumentarno duhovitega in
iskrivega značaja in prikazuje krasitev in po-
stavitev prvomajskega drevesa na Zavrhu kot
etnološko prireditev ter se zaplete ob spozna-
nju, da je bilo drevo ponoči prežagano. Ko-
mentarji domačinov, vzdušje, iskanje rešitev,
improvizacije, vse to je mogoče videti v filmu,
ki nam tudi razkrije, kdo je ponoči prežagal

prvomajsko drevo.
O avtorjih filmov naj povemo še to, da gre

za priznane slovenske ustvarjalce. Franc Kopič
se s filmom ukvarja že 40 let, Smiljan Pušenjak
pa je znani mariborski fotograf, ki ima tako
oko za sliko in posluh za vsebino. Vrsta pri-
znanj in nagrad na mednarodnih in domačih
filmskih festivalih priča o njunem delu. 

Ovtar Marko Šebart

Televizijska ekipa tele-
vizije Slovenija se je
na čelu z voditeljico

Marušo Prelesnik sredi ja-
nuarja mudila v osrčju Slo-
venskih goricah, kjer je
posnela prispevek, ki je bil
v oddaji Dobro jutro pred-
stavljen v treh dejanjih. Vo-
diteljica se je skupaj s
snemalcem Sašom Nova-
kom najprej odpravila v Sv.
Trojico, kjer je posnela pri-
spevek o Danici in Niki
Arnuš. V njem je bila pred-
stavljena knjiga Danice
Arnuš z naslovom Moč
obeh, v kateri avtorica opisuje ljubezen do ži-
vljenja, ki jo je potrebno ohraniti tudi v težkih
trenutkih naše življenjske poti. Njena hči Nika
Arnuš pa je avtorica zanimivega slovenskogo-
riškega spominka in družabne igre z naslovom
Spomin iz Slovenskih goric. Skozi omenjeno
igro igralci spoznavajo naravno in kulturno
dediščino ter tudi nekatere kulinarične zani-
mivosti iz Slovenskih goric.

V drugem delu prispevka se je Maruša sku-
paj z Ovtarjem Slovenskih goric Markom 
Šebartom podala na lov za Ovtarjevim zakla-
dom. Njuna pot se je začela na lenarškem kro-
žišču, ki ga krasi Ovtarjeva podoba. Ovtarjeva
zgodba je Marušo popeljala iz Lenarta na
Zavrh, kjer se je pri Maistrovem stolpu skrival
Ovtarjev »zaklad«. Tretji del prispevka prika-
zuje čudovit razgled z Maistrovega stolpa na

Go v e d o r e j s k o
društvo Sloven-
ske gorice Le-

nart, ki združuje preko
100 rejcev govedi z ob-
močja UE Lenart, v
zadnjih letih ga vodi
predsednik Alberto
Kocbek, je pred krat-
kim v sodelovanju s
Kmetijsko svetovalno
službo Lenart pri KGZ
Ptuj in podjetjem
Zupan Trade, d. o. o.,
organiziralo ekskurzijo
v avstrijsko tovarno
kmetijske mehanizacije Pöttinger v Grie-
skirchnu Gornji Avstriji. Po predstavitvi zgo-
dovine tovarne in podrobnem ogledu
proizvodnje plugov, predvsem pa strojev za
spravilo travinja, so predstavniki tovarne slo-
venske kmete povabili na kosilo v tovarniško
restavracijo. Tovarna Pöttinger daje vtis po-

polne urejenosti in sistemske organizacije dela,
kjer so tudi najmanjše podrobnosti skrbno na-
črtovane, delavci pa z veliko zavzetostjo in
zmernim tempom izdelujejo najkvalitetnejše
izdelke. 

F. O.

Vsoboto, 7. januarja 2012, se je več kot
360 pohodnikov udeležilo tradicional-
nega spominskega pohoda do rojstne

hiše dr. Antona Trstenjaka v Rodmošcih. Po-
hodniki so prihajali iz smeri Gornje Radgone
v organizaciji Planinskega društva Radgona, iz
smeri Negove pa v organizaciji Turističnega
društva Negova-Spodnji Ivanjci in OŠ dr. An-
tona Trstenjaka Ne-
gova. Pohod iz Negove
se je začel izpred
zgradbe OŠ Negova, ki
nosi ime tega slovitega
psihologa in akade-
mika. Na šolskem dvo-
rišču so se zbrali vsi
učenci osnovne šole,
učitelji in straši otrok,
ki obiskujejo šolo. Ob
tem se je pohodnikom
v Negovi priključilo
tudi veliko drugih lju-
biteljev gibanja v na-
ravi. Izpred šole v
Negovi je na 8 km
dolgo pot odšlo več kot
220 pohodnikov. Prihajali tudi iz drugih od-
daljenih krajev. 

Točno ob 12. uri so se pred hišo v kultur-
nem programu z zborovskim petjem predsta-
vili učenci OŠ iz Negove pod vodstvom Petre
Starovasnik Dumič. Obiskovalce so nagovorili
ravnateljica OŠ dr. Antona Trstenjaka Slavica
Trstenjak, podpredsednik TD Negova – Spod-
nji Ivanjci Otmar Filipič in predsednik 

Ustanove dr. Antona Trstenjaka dr. Henrik
Gjerkeš. 

Pohodniki so si lahko ogledali Trstenjakovo
spominsko sobo, ki so jo uredili v njegovi roj-
stni hiši, kjer so razstavljena njegova dela in
pohištvo iz njegovih mladih dni. V sobi je
postlana tudi postelja, v kateri je prespal, ko je
obiskoval svojo rojstno hišo v Rodmošcih. Os-

novna šola dr. Antona Trstenjaka je udele-
žence pogostila s prigrizki in toplim čajem,
domačini pa so poskrbeli za vinsko kapljico,
katera ga je, kot je sam dejal, »šolala«. Tu je mi-
slil, da ga je vino šolalo tako, da je oče s pro-
dajo vina lahko šolal sina.

J. Metljak

Med prvimi in pri-
jetnejšimi nalo-
gami v letu 2012

je bil vsakoletni županov
sprejem novorojencev v ob-
čini Sv. Jurij v Slov. gor., ki
so privekali na svet v letu
2011. Radovedni in nasme-
jani pogledi malčkov, ki so
se s ponosnimi starši 12. ja-
nuarja udeležili sprejema,
so bili poseben trenutek
tudi za župana Petra
Škrleca, ki je z veseljem po-
zdravil najmlajše občane.
Sprejema se je udeležilo 11
od skupaj 16 novorojencev.
Kot kaže, bodo v generaciji letnika 2011 prev-
ladovali fantje, le-teh se je namreč v preteklem
letu rodilo 13, deklice pa le 3. 

Po krajšem kulturnem programu, ki so ga
pripravili otroci iz domačega vrtca, je sledil
nagovor župana, ki je staršem zaželel uspešno
vzgojo in prijetno preživljanje skupnih trenu-
tkov z otroki. Poleg spominskega darila, ki so

ga otroci dobili na sprejemu, občina Sv. Jurij v
Slov. gor. dodeli vsakemu rojenemu otroku, za
katerega starši vložijo vloge za dodelitev en-
kratne finančne pomoči, za prvorojenega
otroka 200 €, drugega 250 € ter za tretjega in
vsakega naslednjega 300 €.

Dejan Kramberger
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Govedorejci na obisku v Gornji Avstriji

Pohod k rojstni hiši dr. Antona Trstenjaka

Sprejem jurovskih novorojencev 

Ob koncu leta so
se na krajšem
d r u ž a b n e m

srečanju zbrali lenarški
socialni demokrati.
Spregovorili so o delu
OO Lenart in o rezulta-
tih predčasnih parla-
mentarnih volitev, ki so
vnovič potrdili, da ima
stranka tudi na lenar-
škem območju med
ljudmi solidno pod-
poro. Z delom in odgo-
vornostjo jo bodo v
bodoče še okrepili. Ob
tej priložnosti so se vo-
livkam in volivcem zahvalili za podporo in
zaupanje. Čeprav je do lokalnih volitev še
daleč so na srečanju menili, da je treba začeti
z načrtnim delom in s pripravami na prihod-
nje lokalne volitve v občini Lenart pravočasno.

Ponudili bodo dobre kadrovske in predvsem
programske rešitve v dobro učinkovitejšega
delovanja lokalne skupnosti. Ta mora ponujati
vsem občanom enake možnosti.

M. T.

Srečanje lenarških socialnih demokratov

Smiljan Pušenjak, Franc Kopič, Jože Grobler, Ovtar in domačini iz Za-
vrha

Slovenske gorice skozi oči oddaje Dobro jutro

Predstavitev filma Zavrh



razgibane in pisane Slovenske gorice. V tem
delu oddaje pa se je Maruša poskusila tudi pri
pripravi Ruperškega steaka v gostilni Kmetič
ob pomoči kuharja Marka Gregoreca. K iz-
vrstno pripravljenemu steaku je bil ponujen
modri pinot (zorjen v sodu divje češnje) vino-

gradništva Šuman. Podrobnejšo predstavitev
Slovenskih goric v oddaji Dobro jutro, ki je
bila na sporedu 17. januarja, si lahko še vedno
ogledate na spletnem naslovu multimedijskega
centra RTV Slovenija.

Dejan Kramberger

Turistično dru-
štvo Sv. Ana je
več kot uspešno

zaključilo lansko leto,
saj je kraj z enodnev-
nim izletom spozna-
valo 60 avtobusov
turistov iz vseh koncev
Slovenije. Ob vsem tem
so poizkusili odlične
domače dobrote ter
vrhunska vina domačih
vinogradnikov. Da pa
se v društvu trudijo,
pove podatek, da raz-
mišljajo o turizmu z 
namestitvenimi kapaci-
tetami.

SReBr

Člani Slovenskogoriškega foruma so ob
150-letnici pionirja čebelarstva na Šta-
jerskem in v Sloveniji Ivana Jurančiča

pripravili razpravo o tem, kako ohraniti in za-
varovati njegovo čebelarsko dediščino in kako
ohraniti spomin na tega velikega rojaka, da bi
za čebelarstvo navdihoval nove rodove.

O življenju in delu Ivana Jurančiča, ki se je
rodil 6. decembra 1861 blizu Svetega Andraža,
družino pa si je ustvaril na ženini domačiji v

Andrencih v občini Cerkvenjak, je najprej
spregovoril čebelar Jože Hauzer, ki je v Coge-
tincih postavil na noge čebelarski muzej, v ka-
terem hrani večji del Jurančičeva čebelarske
dediščine. Člani foruma so se dogovorili, da
bodo jeseni pripravili simpozij ali posvet o
Ivanu Jurančiču in o njegovem sinu, sloven-
skem jezikoslovcu akademiku prof. dr. Janku
Jurančiču, da bi spomin nanju navdihoval
mlade ter jih spodbujal k odgovornem odnosu
do naravnega okolja, k nenehnemu izobraže-
vanju ter k zavzetemu in vestnemu delu. Za
pripravo posveta so ustanovili poseben orga-
nizacijski odbor, ki ga bo vodil Primož Čuček.
Po svojih močeh pa bo Slovenskogoriški
forum podpiral tudi prizadevanja, da bi rešili
prostorsko stisko v Hauzerjevem čebelarskem
muzeju, v katerem hrani preko 140 ekspona-
tov in več deset starih čebelnjakov, med kate-
rimi je tudi Jurančičev.

Člani Slovenskogoriškega foruma, njegov
predsednik je Tomaž Kšela, so se dogovorili
tudi, da si bodo začeli prizadevati za spodbu-
janje ekološke pridelave hrane v osrednjih Slo-
venskih goricah ter za neposredno povezavo
med ekološkimi pridelovalci in potrošniki iz
urbanih središč. Zato bodo spodbudili usta-

Študentski klub Slovenskih goric vsako
leto za svoje člane organizira zabavo ob
zaključku leta. Tokrat smo združili pri-

jetno s koristnim in istočasno izvedli tudi
občni zbor. 

Zabava in občni zbor sta potekala 28. de-
cembra na Izletniškikmetiji Breznik v Komar-
nici. Občni zbor se je pričel ob 19.30 z
nagovorom zdaj že bivšega predsednika Jureta
Čučka, potekal je po predvidenem dnevnem
redu in brez zapletov. 

Predsednik kluba je spregovoril o delovanju
kluba v letu 2011, ki je bilo zelo aktivno in tudi
uspešno. Izvajali smo izlete, organizirali tradi-
cionalni tek v Cerkvenjaku in športni dan v
Voličini. Poskrbeli smo
za različne cenovne
ugodnosti naših članov,
npr. v fitnesu v Lenartu,
Termah Ptuj, v Knjiž-
nici Lenart in podobno.
Poročilo nadzornega
odbora je prebrala
predsednica nadzor-
nega sveta Tadeja
Golob, poročilo blagaj-
nika pa blagajnik Dam-
jan Žmavc.

Izvolili smo dva nova
člana upravnega od-
bora. Novi predsednik
kluba je postal Jernej
Titan, nova blagajni-
čarka pa Monika Tuš. Za tajnika smo ponovno
potrdili Jerneja Hrena, zapisnikar ostaja Nina
Fekonja, kot član upravnega odbora pa je po-
novno potrjen tudi Damjan Žmavc. Izvolili
smo tudi svetnika študentskega kluba za ŠKIS,
ki bo naš klub zastopal na nacionalni ravni.
Novi svetnik je postal Jernej Hren. 

Od funkcije predsednika kluba in hkrati
tudi od študentskih let se je poslovil Jure
Čuček. V klub je vložil ogromno dela in ga
zelo dobro vodil. Upravnemu odboru je bil
dober vzornik, da smo skupaj lahko organizi-
rali in izvajali dobre projekte. Za ves trud se
mu iskreno zahvaljujemo ter hkrati upamo, da
se bo še naprej udeleževal naših izletov, zabav,
športnih prireditev in drugih dejavnosti. 

Na občnem zboru smo se ob uspešnem za-
ključku leta 2011 posvetili tudi načrtom za leto

2012. Predstavil jih je novi predsednik Jernej
Titan. Načrtujemo 3-dnevno smučanje v
Kranjski Gori v marcu, rekreacijo v športni
dvorani v Benediktu, enodnevna smučanja,
potopisna predavanja, udeležbo na Škisovi
tržnici v Mariboru in Ljubljani, tradicionalni
športni vikend v Voličini, prvomajski in je-
senski izlet, bowling, kino, rafting, gledališke
predstave ter ob dosedanjih še ugodnosti v
Termah Radenci. Načrtujemo tudi sodelova-
nje na prireditvah ob občinskih praznikih in
drugih prireditvah v Slovenskih goricah. Vse
naše delo in udejstvovanje lahko spremljate na
facebook strani Študentskega kluba Slovenskih
goric ali na spletni strani www.sksg.org.

Občni zbor se je zaključil z govori bivšega
in novega predsednika kluba, ki sta pozvala k
novim idejam in k čim večjemu številu udele-
žencev na dejavnostih, ki jih izvaja ŠKSG. Po
zaključku občnega zbora se je pričela naša za-
ključna zabava. Tradicionalno, kot vsako leto,
smo se medsebojno obdarili z darilci in si tako
pričarali vzdušje praznikov. Ob dobri glasbi,
jedači, pijači in seveda družbi smo se zabavali
dolgo v noč.

Ob začetku novega leta si v študentskem
klubu Slovenskih goric želimo čim boljše so-
delovanje in dobro delo še naprej, vsem štu-
dentom in tistim, ki se radi spominjate
študentskih dni pa, da se nam pridružite na iz-
letih, športnih in kulturnih prireditvah, ki jih
bomo organizirali v letu 2012.

Nina Fekonja
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Sv. Ana zanimiva mnogim turistom

Občni zbor Študentskega kluba
Slovenskih goric

Turisti iz Dolenjske

Letošnje Kurentovanje, ki je že 52. po
vrsti, bo potekalo v znamenju Festivala
dediščine in umetnosti (Art & Heritage

Festival), zato so na Ptuju pripravili bogat et-
nografski program, ki ga predstavlja vsebinski
sklop EtnoFest. Ta bo na Ptuj pripeljal karne-
valske in obredne
maske 18 različnih na-
rodov sveta, med njimi
bodo tudi eksotični liki
Karibov, Japonske in
Brazilije. Kurentovanje
2012 bo na Ptuj predvi-
doma pripeljalo 20.000
udeležencev in nasto-

pajočih iz 18 držav z vsega sveta in 200.000
obiskovalcev od blizu in daleč. 

Uradno se bo začelo 11. februarja, a v okviru
EtnoFesta si bo že 2. februarja moč ogledati
tradicionalni kurentov skok, pa tudi razstavo
na temo 1. Medcelinskega EtnoFesta. Strokov-

njaki se bodo zbrali 10. fe-
bruarja na znanstvenem
simpoziju z naslovom »Sre-
čanje kulturne dediščine na
Ptuju«. 

Dialog@co

Ptuj bo februarja združil 20.000 nastopajočih
iz 18 držav

VABILO

NA PUSTNO 
POVORKO V LENARTU

Letos pripravljamo v Lenartu že 21. pustovanje, ki bo v soboto, 18. februarja 2012. Vabimo
skupine, posameznike, otroke in odrasle, da se pridružijo povorki.

Pustna povorka bo krenila ob 11. uri izpred Centra za socialno delo v Lenartu, v Ilaunigovi
ulici. Maškare se zberejo pol ure pred začetkom povorke, ob 10.30. Povorka bo krenila po Mai-
strovi in Partizanski ulici do gasilskega doma, kjer bo zabava. Kot je običaj, bodo najizvirnejše
maškare nagrajene.

Veseli bomo vseh skupin in posameznikov, zato pričakujemo udeležbo in prijavo do pone-
deljka, 13. 2. 2012 na občino Lenart, po e-pošti darja.ornik@lenart.si.

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

Mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan

Ob 150-letnici rojstva so obudili spomin na čebelarja Ivana Jurančiča

Pobuda za ekološko tržnico 
v Slovenskih goricah



Tečaj angleščine

Obveščamo vas, da je še nekaj prostih mest
za vpis v začetni tečaj angleščine. Tečaj se bo
začel v mesecu februarju. Za vse informacije
in prijave se oglasite na Izobraževalnem centru
na Nikovi 9 ali po telefonu (02) 720 78 88.

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje

V šolskem letu 2011/2012
Univerzo za tretje življenjsko
obdobje Lenart obiskuje več kot
60 udeležencev. Študijske sku-
pine za začetno učenje angle-
ščine in nemščine v mesecu
januarju zaključujejo s svojim
delom. Zaključujeta se tudi štu-
dijska krožka učenje računalni-
štva. 

V novem šolskem letu že-
limo vpisati še več udeležencev,
zato smo zbrali nekaj njihovih
vtisov: 

»Izobraževanje v okviru Uni-
verze za tretje življenjsko ob-
dobje me je zelo razveselilo. Upokojena sem že
15 let. Vsakodnevna opravila doma so mi po-
stala zelo dolgočasna. Postajala sem otopela.
Vpisala sem se v študijske skupine: računalni-
štvo, nemščina in potujemo in ogledujemo. Ve-
sela sem, ker sem med novimi obrazi. Sem bolj
aktivna. Izobraževanje je vodeno tako, da
zlahka sledim, zato čestitam organizatoricam,
da nam »starim« nudijo nova zanimiva znanja
in poznanstva!«

»Smo starejši, nismo pa stari. Nismo brez

znanja, pa smo še zmeraj željni znanja. Nismo
osamljeni, pa se radi srečamo. Nismo žalostni,
pa se vedno radi nasmejimo.«

»Ker mi je računalnik predstavljal tabu, sem
se odločil za začetno učenje računalništva, da si
pridobim osnovna znanja za uporabo. S teča-
jem sem zelo zadovoljen, saj kljub svojim 73
letom tekoče spremljam snov.«

V sklopu študijske skupine Ročne spretno-
sti za vsakogar vas vabimo, da se nam pridru-
žite v četrtek, 16. 2. 2012, ob 10. uri v učilnici
Izobraževalnega centra, kjer bomo vezli in
kvačkali. Zaradi omejitve števila udeležencev
vas prosimo, da se predhodno prijavite na tel.
št. (02) 720 78 88 ali osebno v informacijski pi-
sarni Izobraževalnega centra, Nikova 9, kjer
boste dobili vse podrobnejše informacije.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Za izjemne dosežke na področju kemije
je nagrado in priznanje občine Sv. Jurij v
Slov. gor. že konec leta 2010 prejel Žiga

Perko. 19-letni Žiga je bil med nagrajenci te
občine ponovno ob zaključku leta 2011. V tem
letu je namreč Žiga z 42 točkami (33 po pret-
vorbi) zelo uspešno zaključil program medna-
rodne mature (International Baccalaureate) na
II. gimnaziji v Mari-
boru. Le-ta se od splo-
šne mature, ki je
poznana večini sloven-
skih dijakov, loči po
tem, da pouk poteka v
angleškem jeziku. Iz-
jema je seveda pouk
slovenščine. Žiga Perko
nadaljuje svojo šolsko
pot v tujini, in sicer v
znamenitem Oxfordu,
kjer se je na University
of Oxford vpisal na do-
diplomsko-magistrski
program kemije. Poleg
lastne pridnosti in ve-
like mere samodisci-
pline velik del zaslug za svojo uspešno šolsko
pot Žiga pripisuje tudi kvalitetnemu šolanju
tako na osnovni šoli v Jurovskem Dolu kot
tudi na II. gimnaziji v Mariboru, kjer je prido-
bil pozitiven odnos do učenja, ki temelji 
predvsem na razumevanju problemov in 
kritičnosti. 

Nagrada in priznanje, ki ju je Žiga Perko

prejel iz rok župana Petra Škrleca, mu pomeni
predvsem dodatno motivacijo za nadaljnje
delo in pa potrditev dosedanjega dobrega dela.
»Vsekakor pa je dobrodošlo tudi dejstvo, da
ima omenjena nagrada poleg simbolne vred-
nosti tudi konkretno materialno vrednost,«
opisuje pomen nagrade Žiga, ki ob zaključku
pogovora še pove, da večino časa v zadnjih

mesecih, odkar se je preselil v Veliko Britanijo,
poleg študija, seveda, posveča spoznavanju no-
vega okolja ter številnih novih prijateljev. Sled-
njih bo na svoji študijski poti, ki se nekoliko
razlikuje od marsikaterega slovenskega
vrstnika, mladi kemik iz občine Sv. Jurij v Slov.
gor. spoznal še veliko.

D. K.

novitev sobotne ali nedeljske ekološke tržnice
v Cerkvenjaku, pripravili pa bodo tudi pogo-
vor vseh, ki so zainteresirani za ekološko pri-
delavo hrane, z Marto Gregorčič in njenimi
sodelavci iz Urbanih brazd v okviru Zavoda
Evropska prestolnica kulture. Po besedah rav-
natelja Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci
mag. Mirka Žmavca si v šoli že zelo prizade-
vajo za ekološko vzgojo mladih in za njihovo
zdravo prehranjevanje, zato takšne aktivnosti

podpirajo. K razpravam o zdravi prehrani
bodo člani foruma pritegnili tudi zdravnike.
Tako nameravajo za najširši krog zainteresira-
nih pripraviti več predavanj o zdravem načinu
življenja ter o zdravstveni preventivi.

Med drugim se bodo člani Slovenskogori-
škega foruma spomnili tudi 70-letnice prve
oborožene akcije proti nacističnim okupator-
jem v Slovenskih goricah.

E. P.

Kot vsako leto je tudi
konec leta 2011 de-
legacija z občine Be-

nedikt obiskala najstarejšo
občanko, Zofijo Bernjak.
Tokratni obisk pri vedno
nasmejani gospe je bil to-
liko bolj poseben, saj je
gospa Zofija praznovala
božič in prehod v novo leto
stotič v svojem življenju.
Božično vzdušje v njeni hiši
je bilo čutiti že od zunaj, saj
si je ob vhodu v hišo sama
postavila pravo božično
drevesce in ga tudi okrasila.
Ob tej zavidljivi starosti (v
stotem letu) je gospa Zofija
še vedno čila in zdrava ter
se še vedno rada peš od-
pravi naokrog. Tekst in foto: Sabina Šijanec

Vtorek, 20. 12. 2011, smo učenci 9. ra-
zreda Osnovne šole Benedikt (Kaja Zö-
gling, Maruša Vajs in Aleš Hobot) v

okviru interesne dejavnosti prostovoljstvo pod
mentorstvom Jesenje Slana ter v sodelovanju z
mag. Milanom Repičem, predsednikom Ob-
činske organizacije Rdečega križa Benedikt,
obiskali Benediške občane, ki so stari nad 90
let. V naši občini jih je kar 5. Občinska orga-
nizacija Rdečega križa Benedikt jim je poda-
rila tudi simbolična darila. 

Najprej smo se odpravili
k 96-letni Mariji Žižek na
Svetih Treh Kraljih, ki je še
zmeraj zelo aktivna. Zelo
rada poklepeta in se igra s
svojimi vnuki, ki jih ima
kar 10. Po končanem pogo-
voru smo se odpravili k
naši najstarejši občanki,
gospe Zofiji Bernjak, ki bo
17. maja dopolnila 100 let.
Takoj ko smo stopili v njen
dom, smo ugotovili, da je
gospa zelo aktivna in še
zmeraj počne vse sama. Po-
vedala je, da ima takšno po-
kojnino, da je kar hitro
zmanjka, in v šali dodala, da se v prvi polovici
meseca piše »Bogataj«, drugo polovico me-
seca, ko denarja zmanjka, pa se piše »Sušnik«.
Pot nas je nato zanesla h gospodu Alojzu Ber-

njaku, ki je letos dopolnil 90 let. Gospod je že
50. leto organist, po poklicu pa je bil poštar.
Delo poštarja je zelo rad opravljal in večkrat
napisal kakšno anonimno pismo žalostnim
dekletom, da bi jih razvedril. Nato nas je pot
popeljala k Antonu Kolariču, ki je letos do-
polnili 92 let. Gospod nam je zaupal, da zelo
rad poje in se druži z vsemi, prav tako pa še
vedno rad poprime za delo. Nazadnje smo se
odpravili še h gospe Ani Repolusk v Sp. Bač-
kovi, ki je letos dopolnila 96 let. Gospa je ve-

liko delala na
kmetiji do svojih
90-ih let, nato pa
se je posvetila
branju in po-
čitku.

Upamo, da
smo s svojim
obiskom razve-

drili teh 5 občanov in jim želimo veliko
zdravja in zadovoljstva v prihodnosti. 

Kaja Zögling, mentorica Jesenja Slana
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Žiga Perko iz OŠ Jožeta Hudalesa
preko II. gimnazije v Oxford

Aktivnosti pri izobraževalnem centru

100. božič in novo leto Zofije Bernjak

Obisk najstarejših občanov Benedikta

Dobimo se v računalnici

Podžupan občine Benedikt Janez Zorko na prednovoletnem obisku pri
Zofiji Bernjak

Vpetek, 30. decembra 2011, je ob 19. uri
v kulturnem domu pri Sveti Trojici v
izvedbi Turističnega društva Sveta Tro-

jica potekala prireditev Pozdrav sosedu.
Člani organizacijskega odbora so za prire-

ditev, že četrto po vrsti, po gospodinjstvih ob-
čine Sveta Trojica razdelili glasovnice za
najsoseda, ki izstopa po prijaznosti in sosed-
ski pomoči. Izbrani najsosedje Anita Robič,
Albert Potočnik, Albert Postružnik, Erik Vo-
grinec, Ida Švarc in Dragica Vračič so se na
prireditvi, ki sta jo povezovala Janez Voglar in
Janja Kranvogel, pomerili v kvizu Kako po-
znamo svoj kraj. Na dodatna vprašanja v finalu
je najbolje odgovorila zmagovalka Anita Robič
iz Svete Trojice.

Prireditev sta z glasbenimi vložki popestrila

Janja in Romi Kranvogel, predstavili so se
mladi umetniki Marko Kraner, Katja in Ma-
tevž Jelen, Jože Ploj in Leja Leutgeb.

Da je prireditev tako dobro uspela, so zaslu-
žni sponzorji z lepimi nagradami, ki jih je

podelil predsednik Turističnega društva
Sveta Trojica Marjan Klobasa skupaj z lansko-
letno najsosedo Ireno Heric. Zbrane je nago-
voril tudi župan Darko Fras.

Zdravko Vračko

Pozdrav sosedu

Univerza Oxford



Zlata poroka zakoncev Lorenčič

Življenje hitro teče, sta nam povedala za-
konca Ana in Franc Lorenčič iz Spod-
njih Žerjavcev pri Lenartu, ki sta 7.

januarja v krogu najbližjih praznovala 60-le-
tnico zakonskega življenja. Biserni zakonski
jubilej sta praznovala ravno na dan, ko sta pred

60 leti sklenila zakonsko zvezo v Lenartu. Pri-
jetno je bilo slediti slavju, ki se je odvijalo
doma, tako kot nekoč, ko so bila poročna
slavja v hišah neveste. Namesto matičarja je
nevesti in ženinu zlate poročne prstane izro-
čila njuna prijateljica iz mladih let Marija Sla-
vinec. Ganjena sta prisluhnila tudi njenemu
nagovoru. Kot sta povedala, sta se spoznala na
plesu, se zaljubila in poročila.

Ana se je rodila 1925. leta v družini 4 otrok
v Trotkovi. Po osnovni šoli, ki jo je obiskovala
v Benediktu, se je vse življenje posvetila delu
na zemlji. S tem je nadaljevala tudi, ko si je

ustvarila družino, kjer sta z možem gospoda-
rila na 3 ha veliki posesti. Ob tem je skrbela za
družino, v kateri so se jima rodili štirje otroci:
Franc, Marica, Slavko in Janko, ki so ju obda-
rili s 5 vnuki in eno pravnukinjo. 

Franc se je rodil 23. januarja 1928. leta v vi-
ničarski družini z 11 otroki v Spod-
njih Žerjavcih. Po osnovni šoli se je
že zgodaj zaposlil v gradbeništvu.
Več kot 30 let je delal kot gradbeni
delavec v podjetju Stavbar, kjer se je
tudi upokojil. Ob delu v službi je
pomagal ženi pri delu na posesti.
Ponosna sta, da so otroci odrasli v
delavne in poštene državljane. Sre-
čna sta tudi, da si je sin Janko doma
ustvaril družino in tako z ženo Jo-
žico, ki se je v Spodnje Žerjavce pri-
ženila iz Kunove pri Negovi,
skrbita, da jima je lepo. Mama Ana
zaradi bolezenskih težav ne more
več delati, oče Franc pa še rad kaj
stori okrog hiše ali v hlevu, kjer še

krulijo prašiči, ki jih redijo za domače potrebe.
Hudo jima je, da nimajo več živine, ki je bila v
preteklosti glavni vir preživljanja družine.
Tedaj so krave dajale mleko, z njimi pa so tudi
orali in vozili.

Nista pozabila izraziti veselja, da jima doma
delata družbo vnukinja Melita in vnuk Jasmin,
otroka snahe Jožice in sina Janka, ki že 20 let
gospodarita na njuni lepi domačiji. Njuno sla-
vje sta s petjem in igranjem na harmoniko in
kitaro popestrila vnuk Jasmin in vnukinja Me-
lita. 

J. Metljak

Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček je v
petek, 6. 1. 2012, svečano obnovil zakonsko
zvezo zlatoporočencev Lorenčič.

Na jesen življenja čutita največje zado-
voljstvo prav takrat, ko se ob raznih
družinskih praznikih za skupnim om-

izjem zbere celotna Lorenčičeva družina, si-
nova Branko in Srečko skupaj z vnukinjama

Evo in Blanko. Vedno znata tudi prijazno od-
preti vrata svojega doma in prijetno pogostiti
vse obiskovalce, pa naj bodo to sorodniki, so-
sedje ali samo znanci.

Kristina Lorenčič, rojena Štandeker, se je ro-
dila 19. 10. 1932 na Dražen Vrhu. Venčeslav
Lorenčič se je rodil 22. 9. 1932, prav tako na
Dražen Vrhu. 

Kot mlad fant in dekle sta se kot sovaščana
poznala že iz otroštva, čeprav je Kristina os-
novno šolo obiskovala na Zg. Velki, medtem
ko je Slavek hodil v osnovno šolo k Sv. Ani.

Za skupno pot sta se odločila in si obljubila
večno zvestobo 6. januarja 1962 pri Sv. Ani. 

Še istega leta sta se preselila k Sv. Trojici.
Tam se jima je leta 1963 rodil prvi sin Branko. 

Že leta 1965 sta se ponovno
selila, v Ranco pri Pesnici, kjer
se jima je že naslednje leto,
1966, rodil še drugi sin Srečko.
Prav Ranca pri Pesnici je po-
stala novi drugi dom Lorenči-
čevih. 

Vse to dolgo obdobje, ko ži-
vita izven svojega rojstnega
Dražen Vrha, sta vedno rada
zahajala nazaj domov k svojim
domačim in prijateljem iz mla-
dostniških let. Slavko je po
smrti svoje mačehe prevzel Lo-
renčičevo domačijo, kamor se
še danes z veseljem vračata.

Občina Sv. Ana, foto: V. Kapl

Leto 2011 je v VDC Polž Maribor, enota
Lenart Mravlja, potekalo v duhu med-
generacijskega sožitja, plodnega sode-

lovanja z okoljem, solidarnosti in
humanitarnosti. Potekale so številne akcije:
sodelovali smo na likovnih kolonijah, odprli
samostojno razstavo likovnih del, se udeležili
mnogih drugih prireditev, ob koncu leta pa
smo izvedli 2. humanitarni koncert z dražbo
likovnih del. 

V svetlem spominu nam ostajajo druženja
in podpora s strani okolja, predvsem JSKD
Lenart, občine Lenart in sosednjih občin,
Doma sv. Lenarta, vrtca Lenart, društva So-
žitje, svojcev uporabnikov ter drugih poslov-
nih partnerjev in posameznikov. Posebej

ponosni smo zaradi
velike podpore ter po-
moči s strani prosto-
voljcev in hvaležni
zanjo. 

Vsem organizaci-
jam in posamezni-
kom, ki so nam v letu
2011 pomagali in nas
podpirali, se iskreno
zahvaljujemo v upa-
nju na sodelovanja še
vnaprej.

Gordana Kosanič,
vodja enote Lenart

Mravlja
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Bisernoporočena Ana in Franc 
Lorenčič iz Spodnjih Žerjavcev

Vnedeljo, 22.1. 2012,
smo v Benediktu že
tretjo leto zapored

pripravili dobrodelno  pri-
reditev ob Dnevu šole.
Vanjo smo vsak po svojih
močeh doprinesli delček,
tako otroci šole in vrtca kot
vsi zaposleni.Rdeča nit pro-
grama je bilo življenje naših
učencev med odmori, po
pouku, najstniška ljubezen
… Vsebino smo z znanimi
pesmimi s prirejeno vse-
bino popestrili učenci in

učitelji. Zbor je spremljal tudi naš šolski bend,
v katerem so učenci, učitelji in ravnatelj.Ob
pesmih, ki jih je pel zbor, so učenci  predmetne
stopnje dokazali, da uživajo v plesu. Med pre-
pletanjem zgodbe so se s plesno točko prika-
zali malčki iz vrtca z njihovimi vzgojiteljicami.
Ob poskočni pesmi Romane Kranjčan so se s
hip-hop koraki zavrteli učenci drugega in tret-
jega razreda.V samem programu sta nekaj
spodbudnih besed povedalaobčinstvutudi
župan Milan Gumzar in ravnateljMilan 
Gabrovec.

Uživali  smo ob pesmih,
ki jih je zapel Adi Smolar, ki
je s svojim žametnim gla-
som pritegnil gledalce v
dvorani. Kot gosti so se
predstavili tudi ansambel
Naveza in mlada nade-
budna pevka Minea.Kot je
že v navadi, smo našo pri-
reditev zaključili s šolsko
himno, ki smo jo zapeli vsi
skupaj, tako nastopajoči kot
občinstvo.

Nedeljsko popoldne se je
nagnilo proti večeru, ko

smo zaključili s pospravljanjem
športne dvorane in si utrujeni rekli,
spet je za nami še ena uspešna pri-
reditev, ki je obiskovalcem pope-
strila nedeljsko popoldne.

Antonija Zorko, foto: I. Barton

Dan Šole v Benediktu
Dobrodelna prireditev, sredstva namenjena dejavnosti 
Šolskega sklada 

V pričakovanju novih izzivov in sodelovanj

Šolski sklad Osnovne šole Benedikt bo s temi in drugimi zbrani sredstvi lažje opravljal po-
slanstvo, za katerega je ustanovljen. Že pred Dnevom šole je javnost seznanil s še eno svojo ak-
cijo in se zahvalil tudi za pomoč pri zbiranju odpadnega papirja za Žana. Zbrali so 13 ton
odpadnega papirja. Za nakup invalidskega vozička bo sklad tako skupaj prispeval 1.000 €, do-
datnih1.000 € pa je darovalo še podjetje DINOS. S skupnimi močmi so pokazali, da z dobro
voljo lahko pomagajo nekomu izboljšati življenje.



Božično-novoletni čas je za mnoge naj-
lepši čas v letu. To je čas, ki v mnogih
izmed nas obudi otroško sanjarjenje in

nas navdaja s spomini preteklih let. Lepo je
praznovati v miru, prijetnem druženju z bliž-
njimi, sorodniki in prijatelji. 

V prazničnem tednu pred božičem so nas
najprej razvedrili in dod-
obra popeljali v praznično
vzdušje ljudski pevci in
godci iz Lenarta, ki so se za
šalo preoblekli še v Božičke
in nas razveselili s poma-
rančami. Na predvečer sve-
tega večera so nas s svojo
pesmijo ogrele pevke PZ
Spomin in gostje učiteljice
iz Voličine na že 3. boži-
čno-novoletnem koncertu. 

Tudi letos so v našo
družbo prišli slovenskogo-
riški skavti, ki so prinesli
luč miru iz Betlehema. Na
sveti večer smo se v domski kapeli že pozno
popoldan zbrali k polnočnici, ki jo je daroval

prodekan in župnik iz župnije sv. Jurija Janko
Görgner, božične pesmi je prepeval pevski
zbor stanovalcev. 

Čisto ob koncu leta pa smo se v družbi Špas
dueta zavrteli še na novoletnem plesu, kjer
smo se pogostili z domačimi keksi, ki so jih
spekli na delovni terapiji. 

Polona Šporin

Na povabilo vodij Doma
sv. Lenarta v Slovenskih go-
ricah so se s svojim boga-
tim repertoarjem ljudskih
pesmi in viž predstavili
Vaški pevci in godcih ljud-
skih viž iz KD Pod lipo Le-
nart, kateremu že nekaj let
uspešno predseduje Vinko
Lukavečki. Ob koncu na-
stopa so člani ljudskih god-
cev v preoblekah božičkov
vse prisotne varovance ob-
darili z južnimi sadeži. 

Rudi Tetičkovič

VRazstavno-protokolarnem centru sv.
Martina (v samostanski kleti) v Sveti
Trojici v Slovenskih goricah je bila od

24. 12. 2011 do 8. 1. 2012 na ogled razstava ja-
slic, ki so jo pripravili posamezna naselja,
umetniki, društva … Razstavo si bo na pod-
lagi predhodnih najav večjih skupin mogoče
ogledati še do svečnice, do 2. 2. 2012. 

Razstavo si je ogledalo nekaj tisoč ljudi od
blizu in daleč in je doživela ogromno pozitiv-
nih odzivov in pohval. Glede na odzive raz-
stavljavcev in tistih, ki so si
jaslice ogledali, lahko zatrdimo,
da bo razstava jaslic v samo-
stanski kleti postala tradicio-
nalna in iz leta v leto bogatejša
in zanimivejša. Poseben čar ja-
slicam daje klet sama tako s
svojim naravnim ambientom
kakor tudi konstantno dobro
klimo s konstantno tempera-

ture kot tudi konstantno pozi-
tivno energijo, ki je prisotna v
kleti. A jaslice imajo še eno po-
sebnost, vsako izmed naselij je
namreč izdelalo ene, ki v glav-
nem povzemajo značilnosti na-
selja. 

Namenov razstave jaslic je
seveda veliko: povezati ljudi
znotraj naselij ter širše, znotraj
občine; popestriti praznično
dogajanje v kraju, druženje;
omogočiti ogled kleti indivi-
dualnim gostom ali slučajno
mimoidočim, zamejcem, znan-
cem ipd., saj dobivamo več
predlogov, da bi bila klet obča-
sno odprta tudi za obiskovalce brez rezervacij;
pospešiti prepoznavnost celotnega kraja ter
njegove turistične ponudbe; obuditev tradicije
romarskega turizma, ki je bil v preteklosti go-
nilo razvoja v Sveti Trojici (pisni viri navajajo,
da se je ob romarskih shodih zbralo tudi
12.000 romarjev); navsezadnje si jaslice, ki so
npr. pripravljene v cerkvi in so sicer vedno ču-
dovite, ogledajo samo verniki, ki hodijo k
maši, v tem primeru pa si jaslice lahko ogle-
dajo družine, ki pa morda ne zahajajo v 
cerkev.

Cilj razstave ni bil imeti razstavljenih npr.
20 klasičnih baročnih jaslic, ampak 20 izvir-
nih jaslic, zato smo k razstavi pritegnili tudi
številne domače in tuje umetnike, pa tudi dru-
štva, ki so na svoj izviren način predstavila bo-
žično zgodbo. Bistvo jaslic je pozitivno
sporočilo in pozitivna energija, ki se lahko naj-
bolje prenese iz ljudi, ki so pripravljali jaslice,
na ljudi, ki si jih bodo ogledali, na tak način,
da so prisotni v razstavnem prostoru.

Odprtje razstave je bilo zamišljeno na način,

da je bilo v času praznikov, ko je bila razstava
odprta, v kleti prisotno eno izmed naselij ali
društev, ki je jaslice tudi pripravilo. Člani na-
selja ali društva so prav gotovo najlažje pove-
dali, kako so njihove jaslice nastajale, kaj
predstavljajo, hkrati pa je bila to tudi odlična
priložnost za ljudi znotraj naselja, da so se
lahko pogovorili o tej ali oni zadevi, za katere,
žal, v realnem življenju nimamo več ali ne naj-
demo časa. Ob ogledu jaslic je bilo poskrbljeno
tudi za simbolično pogostitev (čaj ali kuhano

vino, domače pecivo ali kruh).
Da je ogled jaslic in druženje
potekalo v umirjenem in prijet-
nem vzdušju, poskrbi kar klet
sama s tem, da v njej ni signala
za mobilne telefone.

Kot že rečeno, je jaslice izde-
lalo vsako izmed naselij v ob-
čini: Sv. Trojica, Zg. Porčič,

Osek, Sp. Senarska, Zg. Senarska, Gočova ter
Sp. in Zg. Verjane. Jaslice so pripravila tudi Tu-
ristično društvo Sveta Trojica, Društvo vino-
gradnikov Sv. Trojica ter Društvo kmečkih
žena in deklet – skupina Svetlice ter številni
umetniki in umetnice.

Razstava jaslic je koordinirala občinska
uprava ravno zato, ker smo želeli vanjo vklju-
čiti vse oz. čim več občanov, možnost razsta-
vljanja pa omogočili širše, vsem
zainteresiranim. Organizacijo izdelave jaslic so
prevzeli občinski svetniki ter člani župnijskega
sveta. Jaslice bodo v samostanski kleti posta-
vljene do svečnice, 2. februarja, zato bo do ta-
krat še možen ogled za najavljene večje
skupine. Za ogled pokličite tajništvo občine
(02 729 50 20) ali koordinatorja Jožeta Žela
(051 602 939). 

V samostanski kleti oz. Razstavno-protoko-
larnem centru sv. Martina bo v bodoče še ve-
liko podobnih razstav, prireditev in drugih
dogodkov. 

Jože Žel, foto: E. Pukšič

Triindvajsetega decembra 2011 so učenci
in delavci Osnovne šole Sveta Ana iz-
vedli že 10. božično-novoletni koncert,

tokrat z naslovom Schubertastično - smrkasti-
čno. Že ob vstopu v športno dvorano je obi-
skovalce zajelo praznično
vzdušje ob drobnih darilcih
in pogledu na odrsko sceno
- deželo Smrkcev v boži-
čnem času. Koncert smo
gledalci doživljali kot glas-
beno pravljico, kjer smo
skupaj s Smrkci skozi
zgodbo o skladatelju
Franzu Schubertu pričakali
Božička. Na ustvarjalen
način so se zvrstile različne
glasbene dejavnosti - petje
solistov, vokalnega kvin-
teta, učiteljskega, otroškega
in mladinskega pevskega
zbora. Na svojevrsten način
je pevski zbor izvedel
"miks" prazničnih slovenskih in tujih skladb
ob spremljavi učiteljskega »benda«. Predstavili
so se tudi tolkalni in pihalni kvintet ter solo
inštrumentalisti.

Za plesni del so poskrbele mažoretke

(učenke in učiteljice OŠ Sveta Ana), deležni pa
smo bili tudi »repanja«, v katerem smo obi-
skovalci izvedeli, da je ena izmed skladb, ki jo
pogosto slišimo v risanih filmih o Smrkcih,
Schubertova 8. simfonija, imenovana »Nedo-

končana«.Vse glasbene točke so odlično po-
vezovali Smrkci – učenci šolske dramske
skupine.

Nina in Lidija Kocbek, 
foto: Domen Grajfoner
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Razstava jaslic v Sveti Trojici 

Božično-novoletni prazniki v
Domu sv. Lenarta

Božički v Domu sv. Lenarta

Tradicionalni božično-novoletni
koncert pri Sv. Ani

Duhovnost v praksi hospica
V okviru Večerov hospica bo v torek, 7. 2. 2012, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,

Partizanska c. 12/II., srečanje z naslovom Duhovnost v praksi hospica.
Duhovnost se v praksi hospica ne dotika velikih filozofskih vprašanj. Je zelo preprosta, raz-

nolika in živa. Kako jo čutimo in doživljamo, bomo na srečanju spregovorili spremljevalci in
svojci. Večer bo vodila Marija Cehner s spremljevalci in svojci.



Predavanje o ekologiji in ekološkem
kmetovanju ter negi mladega vina
letnik 2011 z delovno pokušnjo vin

Občina Sveta Trojica in Zavod EKOVAS,
spodbujanje trajnostnega sobivanja, sta v so-
boto, 21. februarja, ob 14. uri v dvorani Kul-
turnega doma v Sv. Trojici pripravila
predavanje o ekologiji in ekološkem kmetova-
nju. Domen Zupan,
ekolog in permakul-
turni učitelj, je govoril o
razpolovitvi porabe
virov in odgovornosti
do naših naslednikov,
ekovasi, naravni grad-
nji in medsebojnem 
sodelovanju. Primož
Krišelj, ekokmet in per-
makulturni učitelj, pa je
predaval o naravni raz-
nolikosti preživljanja
manjše ekološke kme-
tije, o osnovah perma-
kulturne filozofije in ekološke pridelave 
hrane ter o primerih dobrih praks iz lastnih 

in tujih izkušenj.
Kmetijska svetovalna služba Lenart in Dru-

štvo vinogradnikov pa sta isti dan ob 16. uri v
Razstavno-protokolarnem centru svetega
Martina pripravila strokovno izobraževanje vi-
nogradnikov. Predavala sta univ. dipl. ing.
kmet. Andrej Rebernišek iz KGZ Ptuj in
Cvetka Bunderla iz Kmetijskosvetovalne
službe Lenart.

Obiskovalci so v kleti dobili v pokušnjo po-
samezne vzorce vin, jih anonimno obravnavali

in pod strokovnim vodstvom spozna-
vali ukrepe za donegovanje, da bo vino
doseglo maksimalno kakovostno raven.

J. Ž., E. P.

»Na kamelah jezdijo
Sveti trije kralji
in darove nosijo,
v svoji zlati halji …«

Tako so člani Vokalnega seksteta Ruper-
ški fantje s preprosto melodijo in boga-
tim besedilom presenetili nekaj svojih

znancev in prijateljev. V noči pred praznikom
Svetih treh kraljev (6. januar) so se prelevili v
skupino trikraljevskih kolednikov in se podali
na pot po Krajevni skupnosti Voličina.

Vokalni sekstet Ruperški fantje pod vod-
stvom Aleksandre Papež deluje šele od aprila
lani. Skupino je združilo neizmerno veselje do
petja in dobre glasbe. Decembra se je skupini
porodila ideja, da bi s preprosto trikraljevsko
kolednico presenetili svoje znance in prijate-
lje, saj menijo, da je v potrošniško naravnanem
veselju priložnosti za take pozornosti vseka-
kor premalo. In tako so v skladu z zapisi v Sve-
tem pismu zbrali vse potrebno za svoje prvo
koledovanje in se 5. januarja ob 20. uri odpra-
vili na dolgo, a prijetno pot, ki se je končala

šele v zgodnjih jutranjih
urah. 

Vsem, ki jih niso uspeli
obiskati, želijo obilo miru,
božjega blagoslova, pred-
vsem pa zdravja, ljubezni
ter sreče in upeha. Čudo-
vito je z majhno pozor-
nostjo prinesti luč v mrak
vsakdanjih skrbi ter deliti
sončno svetlobo novega
poguma in čutiti toplino
srca.

A. Papež

Vpetek, 13. januarja 2012, je bila v ho-
telu Radin v Radencih kot 16. vinska
kraljica Slovenije za leto 2012 okro-

nana Martina Baškovič iz Krške vasi pri 
Brežicah. 

Martina Baškovič, rojena 31. 7. 1987, štu-
dentka 4. letnika prava, bo v letu 2012 
predstavnica slovenskih vin, slovenskega vi-
nogradništva in vinorodne dežele ter po-
slanica slovenskega turizma in kulturne dedi-
ščine. Dekle je med petimi kandidatkami v no-
vembru 2011 izbrala komisija, ki jo Pomurski
sejem, nosilec projekta Vinska kraljica Slove-
nije, oblikuje s pomočjo predstavnikov pokro-
viteljev in stroke.

Okronala sta jo Janez Erjavec, direktor Po-
murskega sejma, in minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan.
Martina Baškovič je obljubila, da se bo trudila,
da bo vse tri vinorodne dežele – Podravje, Po-
savje in Primorsko zastopala v enotnem duhu
ter hkrati s svojevrstnim čarom, ki ga premore
vsaka izmed njih.

OVTARJEVE NOVICE Z NARAVOOB KONCU LETA
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Pomurski sejem okronal 
16. vinsko kraljico Slovenije Pred božično-novoletnimi prazniki, 21.

decembra, je v Športni dvorani Sv. Tro-
jica potekala prireditev, na kateri je dobri

mož Božiček otrokom delil novoletna darila.
Prireditev, ki jo je vodila Tatjana Padovnik, se
je pričela s predstavo
lutkovne igrice »Žabec
je junak«, ki so jo zai-
grali lutkarji lutkarske
skupine Pika iz Le-
narta. Z nadvse prisr-
čno predstavo in
doživetim igranjem so
navdušili otroke in sta-
rejše. Božiček je ob tej
priliki obdaril 130
otrok, ki so bili rojeni v
času od 1. januarja
2005 do 31. decembra
2010. Sredstva za obda-
ritev otrok, ki živijo na
področju občine Sv.
Trojica v Slovenskih
goricah, je prispevala občina Sveta Trojica v
Slovenskih goricah. Za tiste otroke, ki so se že-
leli udeležiti obdaritve Božička izven občine,
pa so sredstva prispevali starši.

Otroke in starše je ob tej priliki pozdravil
župan Darko Fras. Ob tem jim je voščil bliža-
joče božične praznike in jim zaželel sreče in
zdravja v letu 2012. In že so otroci priklicali

Božička, ki je s svojim košem prišel iz »Fin-
ske«. Po pozdravu staršev in otrok se je Boži-
ček predstavil in jim razložil, kako je potekalo
njegovo dolgo potovanje. Otroci so se najbolj
razveselili njegovega sporočila, da jim je prišel

razdelit darila. Pri razdelitvi daril sta Božičku
pomagali Barbara Cvetko in Tatjana Padovnik.
Ni treba posebej poudarjati, da so se otrokom
ob pogledu na Božička in prejemu darila od
veselja iskrile oči. Prav zato si občina zasluži
vso pohvalo, da na tak način razveseljuje
otroke. 

J. Metljak

Božiček pri Sv. Trojici obdaril 130 otrok

»Ruperški fantje« so presenetili kot
trikraljevski koledniki

Sv. Trojica: dve delovni srečanji 

Lenart Sveta Trojica Cerkvenjak

Silvestrovanja na prostem 

Ocenili so 37 vzorcev, 10 zvrsti in sortna
vina visoke kakovosti.
Pričakujejo dobre ocene na društvenem
ocenjevanju in zahteven izbor protoko-
larnega vina; na fotografiji predavatelja
in predsednik društva Peter Leopold (prvi
z leve)



Vprazničnem tednu med božičem in
novim letom goduje zavetnik vinarjev
apostol sv. Janez Evangelist. V torek,

27.12. 2011, je v farni cerkvi sv. Lenarta v so-
delovanju z Društvom vinogradnikov Lenart
potekal že 12. tradicionalni blagoslov vina.

Mašo je vodil lenarški
naddekan Martin Be-
zgovšek

V naših krajih, po
stari tradiciji, gospodar
prinese steklenico vina
iz domače kleti in nato
po blagoslovu le-to od-
nese nazaj v klet ter

zlije v vsak sod malo blagoslovljenega vina.
Ponekod je vsak družinski član dobil požirek
te obredne pijače, v nekaterih regijah pa so dali
kruh, namočen v vino, tudi živini. Vino bla-
goslovimo, zato da bi bilo delo gospodarja in
vinogradnika blagoslovljeno, vino pa nikomur

v nesrečo.
Legenda pravi, da je Janezu Evangelistu

neki poganski duhovnik ponudil kelih za-
strupljenega vina in mu rekel: “Če to izpi-
ješ in ne umrješ, bom tudi jaz sprejel vero v
tvojega boga.” Janez Evangelist je vzel kelih
in ga z znamenjem križa blagoslovil. Takrat
je iz posode planila kača, sam pa je spil za-
strupljeno vino, a ostal živ in zdrav. 

Tako se tudi pri cerkvenih obredih upo-
rablja vino, blagoslovljeno na god sv. Janeza
oz. Šentjanževec.

V organizaciji Društva vinogradnikov
Lenart se je prireditev nadaljevala v Centru
Slovenskih goric, kjer smo ob domači hrani
in domačem petju nazdravili prihajajočem
letu 2012.

Ovtar Marko Šebart 

Društvo podeželske mladine predstavlja
okoli 40 mladih iz podeželja osrednjih
Slovenskih goric. Združuje nas pred-

vsem dobra volja in interes do življenja na po-
deželju. 

Skozi različna športna srečanja, družabne
dogodke, kvize in spletanja vezi z ostalimi dru-
štvi v Sloveniji želimo povezati mlade na po-
deželju. V društvu se trudimo obdržati na
podeželju mlade, ki imajo čut za naravo in
smisel za sodobno kmetovanje. Skozi vse leto
se trudimo biti aktivni in se udeleževati čim
več dogodkov ali pa jih organizirati sami, zato
vam na začetku tega leta predstavljamo pred-
videni načrt aktivnosti
za leto 2012: 

7. februarja bo občni
zbor društva, 11. 2. pa
zimske športne igre na
severnem Primorskem,
ki jih organizira DPM
Vrstnik Ledine. 

Marca se nam obe-
tajo trije dnevi posveta
v sodelovanju z Zadru-
žno zvezo Slovenije, tri-
dnevna ekskurzija v
Srbijo in sodelovanje
na forumu o kmetijstvu
in podeželju na Mad-
žarskem. Marec je tudi
mesec regijskih kvizov
Mladi in kmetijstvo, ki ga letos organizira naše
društvo, ker smo lani na državni ravni dosegli
4. mesto.

Aprila bo državni kviz mladi in kmetijstvo
na Gorenjskem, konec maja se bomo udeležili
športnih iger v Ljubljani, junija pa načrtujemo
športni dan. Julija se bomo udeležili državnih
kmečkih iger in okrogle mize, ki bo letos v

Braslovčah v Spodnji savinjski dolini. Avgust
bo v znamenju Agre, ki jo bomo obiskali in so-
delovali pri predstavitvi Zveze. Septembra
bomo spet imeli trgatev DPM-ja, se oktobra
udeležili izbora inovativnega mladega kmeta,
novembra pa imeli na trgatvi zasluženo marti-
novanje in kostanjev piknik. Konec leta in s
tem tudi začetek novega bomo tradicionalno
proslavili na zabavi ob zaključku leta. 

Ker verjamemo geslu: »Več nas je, boljše je«,
vabimo vse mlade s podeželja, pa tudi tiste, ki
se tako počutite, da se nam pridružite in doži-
vite podeželski utrip tako v Slovenskih goricah
kot na nacionalni ravni. Vse, ki vas takšno pre-

življanje prostega časa zanima, vabimo da se
nam pridružite na občnem zboru, ki bo v
Okrepčevalnici pri Ančki v Zgornjem Partinju
7. 2. 2012 ali pa nam pišete na facebooku: sku-
pina DPM Slovenske gorice, ali na e-mail:
dpmslovenskegorice@gmail.com

Mojca Kramberger

OŠ Lenart enota vrtec je v sodelovanju z
občino Lenart v okviru projekta Park
čutnih poti organizirala zimski pohod

z Ovtarjem. Čeprav je bilo jutro hladno, se je
3. decembra 2011 zbralo okrog 140 ljudi. Po-
hoda so se udeležili otroci, njihovi starši in so-
rodniki, občani Lenarta, predstavnica občine
Manca Zlodej, mladi kolesarji KK TBP s tre-
nerjema, novinarja RSG
Maks Kurbus in Romana
Drumlič, starostniki Doma
sv. Lenarta ter vzgojiteljice
in pomočnica ravnatelja
Kristina Travnekar. V foto-
grafski objektiv sta dogaja-
nje ujela Zmago Kokol in
Maks Kurbus, na poti pa
nas je spremljala tudi SIP
TV. 

Pred odhodom smo se
na parkirišču pred vrtcem
okrepčali s toplim čajem in
sladkim prigrizkom. Pot
nas je vodila mimo cerkve,
kjer smo si ogledali kam-
nite dele cerkve in šole,
nato pa po ulici Pot na Ka-
menšak do gozda Kamenšak. Tam smo si ogle-
dali odprt kop, kjer so včasih črpali kamen za
zidavo okoliških hiš in proizvodnjo apna. V
gozdu so vidne le luknje, ki so že porasle z
drevjem, saj je bilo črpanje kamna opuščeno
že v daljnji preteklosti. Po tem kamnu sta poz-
neje gozd in ulica dobila tudi ime.

Na Apanci, parceli, kjer so včasih žgali apno,
smo si ogledali kamenje, ki je bilo najdeno na
tej površini. V njih smo videli fosile kot osta-
nek Panonskega morja. Fosile, ki smo si jih
ogledali, so predstavljale školjke, ježki in ka-
menotvorne alge. Na tem postanku nas je

Ovtar – Marko Šebart s svojo ženo Matejo po-
gostil z vročim čajem, s katerim smo se ogreli. 

Skozi naselje Lormanje smo si ogledali hišo,
ki je bila v preteklosti zgrajena iz tega kamna.
Na majhni vzpetini nad Lormanjem smo po-
stali na mestu, kjer je stala cerkvica sv. Jakoba,
v kateri sta se poročila Agata iz Štraleka in Fri-
derik Herbestein iz Hrastovca, znana iz pove-

sti Ožbalta Ilauniga Črni križ pri Hrastovcu.
O cerkvi ni več sledu, v bližini pa je še vidna
stara lokalna cesta.

Pot nas je peljala naprej mimo lovske preže,
nato skozi gozd in čez poplavni travnik domov
proti Lenartu.

Kljub hladnemu vremenu smo bili pohod-
niki dobre volje. Med hojo smo že načrtovali
nova doživetja, na katerih bomo z Ovtarjem
odkrivali in raziskovali nove poti.

Nataša Mlinarič in Marko Šebart
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OVTARJEVE NOVICEZ NARAVO

Društvo podeželske mladine Slovenske 
gorice v 2012

Blagoslov vina v Lenartu Pohod z Ovtarjem

Ste ob vstopu v novo leto tudi vi sprejeli kak-
šne zaobljube? Jaz sem si obljubila gibanje vsak
dan. Toliko lepih poti imamo, da je res škoda
sedeti doma in naravo doživljati samo preko
ekrana. Podajte se na Zavrh in se ustavite pri
Tašnerjevih, kjer se bohoti lep pušpan, ali pri
Kocbekovi kapeli, ki jo krasita dve lepi pušpa-
novi krogli. Včasih je bil pušpan na vsakem
kmečkem vrtu, prav je, da ga ponovno vrnemo
v naše okolje, zato vam ga tokrat predstavljam.

Pušpan navadni (boxus
sempervirens) raste pri
nas v naravi v Polhograj-
skih Dolomitih, drugod
po Sloveniji pa kot gojena
rastlina. Ime sempervirens
pomeni vedno zelen, je
torej zimzelen, gosto raz-
vejan grm ali manjše
drevo. Raste zelo počasi,
njegova življenjska doba je
več sto let. Listi so zeleni
ali zeleno rumeni, ovalne
oblike, usnjati, na kratkih
pecljih in nasprotno na-
meščeni. Cvetovi so eno-
spolni, neopazni,
oprašujejo jih žuželke. V
vročih poletnih dneh
imajo listi svojstven vonj. Je skromna, neob-
čutljiva rastlina, uspeva na sončnih in sen-
čnih legah, dobro prenaša onesnaženo okolje
(razen soli). Rad ima rahla odcedna tla, bo-
gata z apnencem. Že v kameni dobi so iz lesa
pušpana, ki je zelo trd in težak, izdelovali piš-
čali in glavnike. Simbolizira večno življenje.
Pri nas je najstarejša vrtna grmovnica. Graj-
skih parkov si brez pušpana ne moremo
predstavljati (francoski vrt). Uporabljamo ga
za obrobe gredic, za žive meje, kot samo-
stojne rastline, ki jih lahko oblikujemo v: kro-
gle, piramide, kocke, stebre, živalske like …
Obrezujemo ga vsaj dvakrat letno, pozno po-
mladi, ko ni več nevarnosti slane, in avgusta

ali najpozneje septembra v oblačnem vre-
menu. Obrezane vejice lahko uporabimo za
podtaknjence, ki jih posadimo na senčno
mesto in redno zalivamo. V enem letu se lepo
zakoreninijo. Pri sajenju je dobro dodati
nekaj apna in rastlino večkrat temeljito zaliti.
Pušpanova hržica, ki v juniju odlaga jajčeca
v mlade poganjke, povzroča odmiranje le-
teh. Z rednim obrezovanjem lahko to prepre-
čimo. 

Pušpan je strupena rastlina. V zdravilne
namene je priporočljiva le zunanja raba. Liste
namočimo v olje in rahlo segrejemo. Upora-
bljamo ga za masažo pri revmi ter za mazanje
nečiste kože in izpuščajev.

Priporočam vam, da kakšno gredico obro-
bite z nizko mejico iz pušpana, še posebej
lepe so gredice, posajene z vrtnicami in sivko
obrobljene s pušpanom. Rastline v takšni
kombinaciji so bolj zdrave. Tudi zeliščne gre-
dice s takšno obrobo so zelo lepe. Pušpan je
ena izmed rastlin pri izdelavi presmeca.
Upam, da sem vas prepričala, da bo tudi pu-
špan našel svoje mesto v vašem vrtu.

Marija Čuček, foto: Martin Čuček

Pušpan navadni



Zadnji teden decembra, po vseh končanih
nastopih, so se zbrali kulturniki iz vseh šestih
občin na prednovoletnem posvetu kulturni-
kov v Centru slovenskih goric v Lenartu na
povabilo JSKD Lenart in Zveze kulturnih dru-
štev Slovenskih goric. Organizatorji namreč
ugotavljajo, da se predsedniki in vodje kultur-
nih društev ter skupin med seboj ne poznajo
več, saj je ob bogato razviti dejavnosti in veli-
kem območju Upravne enote Lenart, kjer de-
lujejo, zelo malo priložnosti, da se med seboj
srečajo in izmenjajo izkušnje. Tako so takšna
srečanja zelo dobrodošla.

Na območju Upravne enote Lenart tre-
nutno deluje 42 društev (kulturnih, turisti-
čnih, upokojenskih, gasilskih in med-
območnega društva invalidov), ki se ukvarjajo
z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo. V okviru

le-teh in 7 osnovnih šol deluje 194 kulturnih
skupin. Udeleženci so ugotovili, da se ljubi-
teljska kulturna dejavnost zadnja leta zmerno
širi.

Posvet je potekal v ustvarjalnem vzdušju, saj
so predstavniki kulturnih društev predstavili
izvedene programe leta 2011 ter izpostavili
atraktivne dejavnosti društev, ki se bodo izva-
jale v programu za leto 2012. Srečanje je bilo
zelo prisrčno, saj so se srečali dolgoletni kul-
turniki, tisti, ki delujejo že več kot 40 let, in
tisti, ki so s kulturno dejavnostjo šele začeli,
zato je bila izmenjava izkušenj še kako dobro-
došla.

Dogovorili so se, da bodo pripravili srečanje
kulturnikov v letu 2012 v spomladanskih me-
secih, ko bodo povabili tudi ostale člane dru-
štev.

Cerkvenjak
Kulturno društvo Cerkvenjak  v  sodelovanju z osnovno šolo pripravlja proslavo ob kul-

turnem prazniku, ki bo v torek, 7. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri v dvorani kulturnega doma. 

Benedikt
V počastitev kulturnega praznika so pripravili gostovanje gledališke skupine KD Cerkve-

njak s komedijo Klinika sv. Anton, priredbo zgodbe Raya Cooneya To imamo v družini.
Predstava bo v sredo, 8. 2. 2012, ob 15. uri v Domu kulture Benedikt.

Voličina
Občina Lenart pripravlja občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v

torek, 7. februarja, ob 19. uri v kulturnem domu v Voličini.

Sveta Ana
Proslava ob državnem prazniku na Sveti Ani bo 7. februarja, ob 17. uri v KTC Sveta Ana.

Organizator: OŠ Sveta Ana.

Sveta Trojica
Proslava ob kulturnem prazniku bo v torek, 7. februarja, ob 19. uri. Po proslavi bo v Pro-

tokolarno-razstavnem centru Sv. Martina (v samostanki kleti) v Sveti Trojiciotvoritev razstave
likovnih del. Razstava bo odprta do 12. 2. 2012.

Jurovski Dol
Proslava ob kulturnem prazniku bo v nedeljo, 5. februarja, ob 15. uri v kulturnem domu
Jurovski dol. Organizirata jo KD Ivan Cankar Jurovski Dol in OŠ Jožeta Hudalesa.

V okviru kulturnih prire-
ditev na Martinovi poti sta
od 19. 11. 2011 do začetka
januarja 2012 v samostanu
Nazarje razstavljala ljubi-
teljski kipar Franc Lasbaher
(plastike iz delov avtomo-
bilskih motorjev z žival-
skimi in domišljijskimi
motivi) in ljubiteljski slikar,
njegov sin Jernej (pokrajin-
ske slike). Zanimivo raz-
stavo si je že ob otvoritvi
ogledalo mnogo obiskoval-
cev, saj je bila odprta ob
svečanih prireditvah samo-
stana Nazarje (slavnostna maša ob zaobljubah
zakoncev in blagoslov vina ob Martinovem).
Na prireditvah so bili tudi gostje iz Sv. Trojice
v Slovenskih goricah (cerkveni pevci in pred-

stavniki občine). Razstavo sta slavnostno od-
prla županja občine Nazarje Majda Podkriž-
nik in župan občine Sv. Trojica Darko Fras. 

Janez Ferlinc

Kulturno društvo Srečko
Rojs-Niko Voličina je v sode-
lovanju z JSKD Lenart in ob-
čino Lenart v petek, 20.
januarja 2012, ob 18. uri, v
kulturnem domu v Voličini
pripravilo območno revijo
skupin pevcev ljudskih pesmi
in godcev ljudskih viž Ljudske
pesmi 2012. Sodelovali so:
Ljudske pevke KD Benedikt,
Pevke ljudskih pesmi DU Le-
nart, Ljudski godci KD »Pod
lipo« Lenart, Pevke ljudskih
pesmi KD Trojica, Vaški pevci KD »Pod lipo«
Lenart, Pevci DU Cerkvenjak in Ljudski pevci

KTC Selce. Revijo je strokovno spremljala
Adriana Gaberščik.

V petek, 2. marca 2012, torej takoj na za-
četku pomladnega meseca, bodo v Domu kul-
ture v Benediktu v dopoldanskem času
potekale Lutkarije 2012 – revija lutkovnih
skupin, delujočih na območju Upravne enote

Lenart. Organizator, JSKD Lenart, pričakuje
veliko prijav kulturnih skupin, ki jih zbirajo
na naslovu: breda.rakusa@jskd.si. Več o sami
prireditvi si lahko preberete na spletni strani
sklada: www.jskd.si.

V četrtek, 16. februarja 2012, ob 16.30 uri
bo v kulturnem domu v Jurovskem Dolu po-
tekala prireditev Diči diči diča 2012. Gre za re-
vijo otroških folklornih skupin, ki delujejo v
Upravni enoti Lenart. Revijo bo strokovno

spremljala Mojca Kmetec. Več na spletni
strani JSKD: www.jskd.si. Prijave zbirajo na
breda.rakusa@jskd.si.

Breda Rakuša Slavinec

Ob jubileju razstavljajo člani društva Mar-
jan Kokol, Mira Rotman, Danica Lužnik in
Zdenka Šulin.

S tokratno razstavo v Avli Jožeta Hudalesa
Klub likovnikov Lenart praznuje svojo deseto
obletnico. Razstava, ki so jo odprli 13. januarja
ob 20. uri, ni retrospektivne narave, ampak je
plod dela članic in članov zadnjih nekaj mese-
cev. 

Kljub temu da klub likovnikov še zmerom
deluje kot likovna šola za odrasle, se je način
ustvarjalnega dela skozi leta precej spremenil.
V zadnjih nekaj razstavah je zaznati precej
sproščeno, a hkrati odločno namero, da k delu
pristopajo na samosvoj način. Svoje ustvar-
jalno delo sprejemajo s študijsko resnostjo, ga
individualno izvajajo in kritično analizirajo.
Likovne naloge tako postajajo le vmesne po-
staje neke precej daljše in zahtevnejše samo-
stojne poti, kjer članice in člani skupinsko in
individualno ugotavljajo, kaj jim je ustvarjalno
blizu in kaj ne. Med seboj razlikujejo med ti-
stimi, ki so ekstremno barvno sproščeni, in ti-
stimi, ki znajo bolje prostorsko opazovati, med
tistimi, ki znajo natančno risati, in tistimi, ki
jim je bliže ustvarjanje z glino … 

Risarska kondicija članov prekaša marsika-
terega risarskega entuziasta, medtem ko sli-
karska izraznost, barvna sproščenost in
predvsem kontinuiteta dela spodnašajo tla
mnogim profesionalcem. Ustvarjalci iz slike v

sliko iščejo lasten likovni jezik, raziskujejo
vedno nova vprašanja (o sebi, o svetu in o
ustvarjalnosti nasploh), katerih odgovore
bodo našli še v mnogih naslednjih slikah. S
poznavanjem likovne teorije in umetnostne
zgodovine pa znajo analizirati in razložiti ra-
zlična likovna dela, predvsem pa kritično gle-
dati nase in lastno delo.

Ob jubilejni razstavi, ki bo na ogled do 12.
februarja, vsem članicam in članom iskreno
čestitam in jim želim množico ustvarjalnih
poti, užitka ob raziskovanju in spoznavanju
vsega novega in pa veliko časa, da bodo vse
potenciale in radosti lahko izrazili.

Nina Šulin

Lenarški slikar, galerist in
mentor mladih likovnih
ustvarjalcev Konrad Krajnc
je tudi novo leto začel iz-
jemno obetavno. Potem ko
je lani uspešno izvedel več
mednarodnih likovnih pro-
jektov na otoku Krku in v
Lenartu, se zdaj z zanimivo
razstavo predstavlja v raz-
stavišču OŠ Jožeta Huda-
lesa v Jurovskem Dolu. Tam
so na ogled zanimiva dela o
razgibanih Slovenskih gori-
cah in sončni Istri. Krajnčev projekt so z veli-
kim veseljem sprejeli in pozdravili župan
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter
Škrlec, ravnatelj tamkajšnje devetletke Stani-

slav Senekovič in likovna pedagoginja Ana Šu-
ster. Razstava bo na ogled do slovenskega kul-
turnega praznika, 8. februarja.

Marjan Toš

OVTARJEVE NOVICE IZ KULTURE
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Srečanje kulturnikov

Proslave ob kulturnem prazniku 

Otroška folklora tokrat v Jurovskem Dolu

Lutke v začetku marca v Benediktu

Kulturno društvo Babičina skrinja – Klub likovnikov Lenart: 

10 let delovanja

V četrtek, 19. januarja 2012, je na sedežu
Društva novinarjev Slovenije v Ljubljani pote-
kala predstavitev nove knjige Nataše Kram-
berger. Knjigo Kaki vojaki je slovenskim
novinarjem avtorica približala v družbi novi-
narja Mirka Lorencija in urednice Petre Vidali.

Nataša Kramberger (edina slovenska) dobi-

tnica nagrade Evropske unije za književnost in
nominiranka za kresnika s prvencem Nebesa v
robidah, je namreč začela in še ne končala kot
novinarka (tudi za svoje reportaže je dobila
nekaj mednarodnih nagrad). 

E. P.

Predstavitev slovenskim novinarjem

Organizator razstave pater Franci Kovše in avtor Franc Lasbaher

Foto: B. Mihalič Razstava kipov in slik Lasbaherjev v Nazarjih

Jurov. Dol: Slovenske gorice in sončna Istra

Ljudske pesmi 2012 v Voličini



LAS OVTAR Slovenskih goric si je v letu
2012, ko bližnji Maribor in partnerska mesta
nosijo prestižni naziv Evropske prestolnice
kulture, zadal enega največjih kulturno-turi-
stičnih projektov na področju Slovenskih
goric. Projekt želi v poletju 2012 preko ljube-
zenske zgodbe lepe Agate in Friderika Her-
bersteina, ki jo v Slovenskih goricah dobro
poznamo, predstaviti turistično ponudbo na-
šega območja kar najširšemu krogu obisko-
valcev. Gre za promocijski projekt območja
LAS in tudi širšega območja Slovenskih goric.

Naše Slovenske gorice so podobne mor-
skim valovom, ki so se v zanosu dvignili in
okamneli. Griček ob gričku, posajen z vinsko
trto, posajen z belimi hišami in zidanicami.
Veliko krvi in znoja naših ljudi je popila ta
ilovnata zemlja, da je ostala naša last. Koliko
mračnih spomenikov priča o težkih dneh.
Mogočni gradovi na osamljenih gričih govore
o tujem gospostvu, o tlačanstvu, o solzah in
neštetih krivicah. Naš narod je imel več ža-
lostnih kot sončnih dni, a uničiti ga niso
mogli. Veselost, vedrina in vera v lepše so
ostali. Po končanem delu zadoni vesela
pesem in ples in domače vino in dobra hrana
gredo iz roda v rod. Trpljenje je pozabljeno
in novo upanje, novi cilji nas vodijo naprej!

Prav takšne Slovenske gorice je Ožbalt
Ilaunig ubesedil z Agatino zgodbo v knjigi
Črni križ pri Hrastovcu in tako avtentično jih
želimo predstaviti obiskovalcem od blizu in
daleč. Osrednji del sicer zelo heterogenega
projekta je gledališka uprizoritev te zgodbe,
ki se bo odvijala istočasno na več prizoriščih.
Načrtujemo, da bodo v pro-
jektu delovale vse gledališke
skupine na območju LAS, zato
k sodelovanju vabimo prav vse
gledališke kulturnike (v skupini
ali posameznike), pa tudi vse
tiste, ki vas igranje ali pa zgolj
sodelovanje pri gledališki igri
mika, pa doslej še niste zbrali
dovolj poguma za naskok na ali
za odrske deske. Za izvedbo
tega velikega projekta bo potre-
bno sodelovanje okoli 100 po-
sameznikov, zato dobrodošli!

Prvi pomemben korak v
tem projektu je izbor igralcev. Zato smo se
v LAS Ovtar odločili izvesti natečaj. Tako
javno vabimo vse zainteresirane posamez-
nike, da kandidirate za gledališke vloge v
predstavi ČRNI KRIŽ PRI HRASTOVCU.
Ker pa je nekaj vlog specifičnih, posebej ob-
javljamo povabilo za: 
1. AGATO: Lepa hči nižjega plemiča na Štra-
leku, ki v ničemer ne zaostaja za visokim
plemstvom. Dobro vzgojena, živahna, pre-
prosta, kar je proti času, vendar odločna. Ne
pokaže čustev pred oblastniki; šele ko je
sama, se zruši pod težo dogodkov. Dostojan-
stveno prenese obtožbo, da je čarovnica; šele
ko je sama z zagovornikom, jo stre.
Dekle, ki bi jo igrala, naj bo sposobna obvla-
dovati takšne situacije. Naj bo stara do 30 let,
dolgih las, z gledališkimi – igralskimi izku-
šnjami. 
2. FRIDERIKA: Mlad, eleganten grof v tri-
desetem letu, lep, ponosen, pameten. Mater
ima rad, vendar se odloči za ljubezen po svoji
izbiri in ji ostane zvest. Po vrnitvi iz vojske je
strt, do matere čuti samo še prezir.
Fant, ki ga bo igral, mora obvladovati nave-
dene situacije in značajske spremembe. Ob

navedeni starosti in videzu velja tudi zanj, da
je že izkušen na področju igre oziroma jav-
nega nastopanja. Priporočljivo je tudi znanje
jahanja.
3. MARGARETO, GROFICO HERBER-
STEIN
Tako kot iz celotne igre, še posebej iz nje veje
duh 16. stoletja. Stara, ponosna grofica, čila
in lepa, poslovna in odločna. Proti sinu lju-
beča mati, šele po žalitvi hladna in nedo-
stopna. Do služinčadi in podložnikov kaže
pravi lik fevdalca. Na koncu od živčne bole-
zni zmedena, izčrpana …
Gospa, ki bo igrala to vlogo, mora obvlado-
vati resno, osorno, odločno, nežno, zmedeno
igro predvsem vedno pokončne grofice. Naj
bo stara med 50 in 60 let. Priporočljivi so
dolgi lasje. Priporočljiv je temnejši glas, nižji.
Zaželene so gledališko-igralske izkušnje ozi-
roma izkušnje v javnem nastopanju, prilaga-
janju vsem situacijam.

Prosimo tudi vse morebitne šepetalce, sce-
nografe, šivilje, mojstre luči, tehnike, konje-
nike, pevce, pomočnike pri izvedbi turisti-
čnih spremljevalnih dogodkov in tudi vse
druge, ki imate interes kakorkoli sodelovati
pri tej veliki promociji Slovenskih goric in
prispevati k njihovemu razvoju, da oddate
svojo prijavo za sodelovanje v projektu.

Projekt bo eden največjih v zgodovini
igralstva Slovenskih goric, zato moramo sto-
piti skupaj odgovorni, prilagodljivi in vztrajni
ljudje, kulturniki z dušo na pravem mestu!

Kako se prijaviti?

Napišete prijavo za sodelovanje v projektu
AGATINE SKRIVNOSTI z Vašimi osnov-
nimi podatki (ime, priimek, naslov), kontak-
tnimi informacijami (telefonska števila in/ali
e-naslov) in Vašo željo, kako bi želeli sodelo-
vati v projektu. V kolikor želite sodelovati kot
igralec oz. igralka, navedite tudi morebitno
članstvo v gledališki skupini in morebitne do-
sedanje igralske izkušnje. Vse zainteresirane
igralce/igralke bomo povabili na avdicijo.

Prijave pošljite na naslov: LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC, TRG OSVOBODI-
TVE 9, 2230 LENART ali na e-naslov:
rasg.si@gmail.com, in sicer najkasneje do
petka 10. 2. 2012. Lahko se tudi oglasite na
našem naslovu in z veseljem bomo skupaj z
Vami izdelali Vašo prijavo. Dodatne infor-
macije lahko dobite na 041 817 198.

Slovenske gorice so polne skrivnosti, polne
skritih možnosti, polne življenja. Ne smemo
se skrivati za zidovi preteklosti. Skupaj po-
iščimo nove priložnosti, zato pogumno s pri-
javo!

Marija Šauperl in Tanja Hrastnik

in prireditvah in vedno znova navdušila po-
slušalce s svojim čudovitim glasom. Posebej so
ostale v spominu prireditve za mamice, na ka-
terih je zapela s svojim fantom, sedaj možem,
Danilom Dominkom.

Nina je bila z glasbo obdana že pred roj-
stvom, saj je mamica opravljala študij glasbe v
Mariboru in ob tem že poznala čudežen vpliv

glasbe na še nerojenega otroka ter jo že kot šti-
riletno deklico predstavila kot pravi fenomen,
ko je Nina pela prvi solo v cerkvi z mladinskim
zborom, dve leti kasneje pa solo že z odraslimi
pevci v Dajte mi zlatih strun.

Danes pa Nina z velikim uspehom poučuje
mlade pevce. 

Uredništvo
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Agatine skrivnosti

Vabilo k sodelovanju v novem projektu
LAS OVTAR Slov. goric

V soboto, 31. 12. 2011, so v Methansovi hiši
pripravili ogled likovne razstave, etnološke
zbirke ter ogled kleti. Tisočega obiskovalca v
letu 2011 so nagradili z lepo knjižno nagrado.

V prejšnjem letu smo uspešno spravili pod
streho kar nekaj dogodkov, ki so pritegnili pre-
cej obiskovalcev. Že v ja-
nuarju smo z likovno
sekcijo KUD Gabrijel Kol-
bič iz Zg. Velke pripravili
predavanje slikarja Jožeta
Foltina s Ptuja za likovnike.
Prvega aprila smo z muze-
jem Murska Sobota in OŠ
Sveta Ana predstavili Janez-
kove pravljice Franca Sene-
koviča in odprli likovno
razstavo otroških ilustracij
iz petih osnovnih šol.
Prvega maja smo pohodni-
kom na Aninem pohodu
postavili enodnevno razstavo likovnih del, na-
stalih na Dannyjevi koloniji. 20. 5. smo gostili
udeležence ogleda dobrih praks mednarod-
nega projekta Vino col iz Hrvaške in Avstrije.
V juniju smo gostili učence OŠ Sladki vrh na
naravoslovnem dnevu. 11. julija je Irma Fer-
linc Guzelj z ekipo TV Maribor posnela pri-
spevek za oddajo Ljudje in zemlja ter hišo tako
predstavila širši slovenski javnosti. Drugega

septembra sta zakonca Dragica in Jože Mari-
nič predstavila romanje po 960 km dolgi Jako-
bovi poti po Španiji in pripravila razstavo
umetniških fotografij. Prvega oktobra pa je po-
tekalo že tradicionalno 5. Kolbičevo likovno
srečanje s 23 umetniki iz Slovenije in tujine.

Seveda smo imeli kar nekaj obiskovalcev, ki
so prišli posamezno ali preko raznih agencij in
društev, med njimi poleg slikarjev in kiparjev
kar nekaj znanih imen s kulturnega področja.

Do božiča se je nabralo krepko čez 980 obi-
skovalcev, zato smo 31. 12. 2011 z žrebom iz-
brali 1000. obiskovalca ter mu podelil v dar
knjigo Janezkove pravljice.

Leopold Methans

Tisoči obiskovalec v Methansovi hiši

Zaradi svojih izjemnih glasbenih
dosežkov je Nina Dominko dobi-
tnica letošnje Prešernove nagrade
Akademije za glasbo

Nina Dominko, roj. Fras, profeso-
rica glasbene pedagogike, se je že v
srednješolskem obdobju usmerila v
študij solopetja. Študij je začela pri
prof. Leoni Bašovič G., ta čas pa je
študentka 4. letnika Akademije za
glasbo pri doc. Pii Brodnik.

Redno se udeležuje seminarjev in
poletnih šol (P. Brodnik, B. Fink, C.
Spencer, S. McCoy). Leta 2011 se je
udeležila tekmovanja mladih glasbe-
nikov RS ter prejela bronasto pla-
keto, istega leta je bila polfinalistka
Mednarodnega pevskega tekmova-
nja Ondina Otta.

Veliko nastopa kot solistka doma
in v tujini. Solistične vloge je pela v
Orfovi Carmini burani, Mozartovi
Spatzen - Messe, Haydnovi Missi
brevis, v komorni operi Namišljena
resničnost skladateljice Tjaše Žalig.

Novembra 2010 je debitirala v SNG Opera
in balet Ljubljana z vlogo kraljične v operi 
Pastir Petra Šavlija. Nastopila je s priznanim
pianistom Charlesom Spencerjem – v kon-
certnem abonmaju Premiki in zamiki decem-
bra 2010 pa na koncertu Glasbene mladine
Ljubljanske Mladi mladim z Brahmsovimi lju-
bezenskimi valčki.

Leta 2011 je nastopila na 7. koncertu med-
narodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi,
marca pa na koncertu solistov Akademije 
za glasbo z orkestrom SNG Opera in balet 
Ljubljana.

Bila je izbrana solistka z Orkestrom Sloven-
ske vojske, kjer je bilo decembra 2011 izvede-
nih kar 5 koncertov, ob tem je v istem mesecu
izvedla samostojni koncert v Slovenski filhar-
moniji, pela več predstav v SNG Operi v Lju-
bljani – Telefon. Bila je solistka tudi na
otvoritvenem koncertu prenovljene Opere v
Ljubljani, ki jo je odprl in prevzel pokrovitelj-
stvo predsednik države Danilo Türk.

Benedičani pa poznajo Nino tudi pobliže s
številnih koncertov v cerkvi Sveti Trije kralji,
mnogih nedeljskih maš z gospodom Ivanom
Zanjkovičem, pela je na občinskih praznikih

Z zadnje uprizoritve Agatine zgodbe

Glasbeni fenomen Nina Dominko

Čistilka Marija v izvedbi Mojce
Partljič po predlogi Toneta Part-
ljiča je do solz nasmejala publiko
moških in žensk ter obema spo-
loma postavila dobro zrcalo. 

Drago Ruhitel, podžupan občine 
Sv. Ana, in Mojca Partljič, 

foto: Petra Golob

Čistilka Marija
na Sv. Ani
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Gostišče pri Antonu kraljuje na
vrhu 3. SFL

Tekmovanje v 3. SFL – Maribor se je že pre-
vesilo v drugo polovico prvenstva. Po 16 kro-
gih 3. SFL – Maribor na vrhu lestvice
prepričljivo vodijo nogometaši Gostišča pri
Antonu iz Cerkvenjaka. S 14 zmagami in le
enim porazom imajo z 42 točkami kar 8 točk

naskoka pred drugouvrščeno ekipo KMN Sle-
men. Na tretje mesto pa so se po dobrih pred-
stavah v zadnjih tekmah prebili nogometaši
Petelina iz Benedikta (31 točk), ki za 2. me-
stom zaostajajo zgolj 3 točke. Z dvema zao-
stanka jim sledi ŠD Cerkvenjak Lotos (29
točk) na četrtem mestu. ŠD Zavrh, ki je v lan-
ski sezoni zasedal vrh 3-ligaške lestvice, tre-
nutno zaseda 6. mesto s 26-timi točkami. 

3. SFL

Začetek leta ni bil po željah

Prvi dve tekmi, ki so ju lenarški košarkarji
odigrali v letu 2012, se nista izšli po načrtih in
željah le-teh. Lenarčani so na uvodni tekmi v
letu 2012 gostili ekipo Kolpe iz Črnomlja, ki
skupaj z Domžalčani in Krko-mladi zaseda
vrh 3-ligaške lestvice. Že v prvi četrtini so ko-
šarkarji Kolpe pokazali, da so v Lenart prišli
po nič drugega kot le zmago, saj so jo dobili za
12 točk. V tretji četrtini so se lenarški košar-
karji sicer malenkost približali, a ob koncu so
tudi zaradi daljše klopi slavili košarkarji Kolpe,
ki so tekmo dobili s 66:80. Pri domačih je bil
najučinkovitejši izkušeni Robert Karlo, ki se je
ob koncu srečanja zapletel v besedni spor z
enim izmed sodnikov, zaradi česar je dobil
prepoved igranja na naslednjih dveh tekmah.
Odsotnost trenerja in gonilne sile ekipe KK
Nona Lenart se je poznala že na tekmi proti
Komendi, ki so jo Lenarčani odigrali minuli
konec tedna v gosteh. Komendčani so se Le-
narčanom želeli oddolžiti za poraz v uvodnem

delu prvenstva, tako da se je obetala zanimiva
tekma. Po tesnem in napetem obračunu v
prvem polčasu so v nadaljevanju lenarški ko-
šarkarji popustili, tako da se je igralcem Ko-
mende s 94:72 uspelo maščevati za poraz, ki
so ga doživeli v Lenartu.

Naslednjo domačo tekmo košarkarji KK
Nona Lenart gostijo že nocoj, v petek, 27. ja-
nuarja, ob 18. uri (termin tekme še ni 100%
določen, naj bi ga izvedel danes tekom dneva),
ko prihaja v goste ekipa Posavja iz Krškega. Žal
bodo domači košarkarji tekmo odigrali še brez
kaznovanega Roberta Karloja, kljub vsemu se
nadejajo, da bodo ob pomoči zveste lenarške
publike prišli do prve zmage letu 2012. 

3. SKL

Odbojkarice Benedikta v 2. polo-
vico prvenstva in 2012 z zmago

Po krajšem novoletnem premoru se je začel
še drugi del 2. DOL za ženske. Po daljšem času
so odbojkarice Benedikta nastopile v polni za-
sedbi. Po poškodbi oz. operaciji slepiča se je v
ekipo vrnila kapetanka Martina Rajšp, prvič
pa je za svoj novi klub zaigrala tudi Anja
Cvirn. Tako so v benediškem klubu pred
tekmo proti predzadnje uvrščeni ekipi Kostak-
Elmonst povsem smelo pričakovali zmago. Po
gladko dobljenem prvem nizu (25:16) so v
drugem Benedičanke pokazale slabšo pred-
stavo in nekoliko presenetljivo so gostje rezul-
tat v nizih izenačili na 1:1. Benediške

odbojkarice so se ponovno zbrale ter po do-
bljenem 3. (25:16) in 4. nizu (25:22) tekmo
mirno pripeljale do zmage. Z 19 osvojenimi
točkami zasedajo trenutno 6. mesto, medtem
ko za 4. Ankaranom zaostajajo zgolj za dve. Ta
konec tedna čaka ŽOK Benedikt težko gosto-
vanje pri drugouvrščeni ekipi Braslovč. Vse-
kakor bodo okrepljene Benedičanke v
Braslovčah storile vse, da pripeljejo domov
zmago. Prihodnjo soboto (4. februarja) pa iz
ŽOK Benedikt vabijo na domačo tekmo proti
ekipi SwatyComet Zreče. Tekma se bo kot po-
navadi začela ob 18. uri. Na domačem terenu
pa jih čaka tudi tekma teden dni kasneje, ko
prihajajo v Benedikt igralke tretjeuvrščene
ekipe ATK Grosuplje.

ODBOJKA

Mednarodni kadetski odbojkarski
turnir v Benediktu 

Na močnem mednarodnem odbojkarskem
turnirju za kadetinje, kjer so poleg domače
ekipe Benedikta nastopili še
najmočnejši srbski klubi Srem-
ska Mitrovica, Valjevo, Beograd
in Poštar 064 ter iz Slovenije ka-
detinje Bleda, Celja in Nove
KBM iz Maribora, so kraljevale
srbske ekipe. Prvo mesto so za-
sedle kadetinje OK Poštar 064,
2. mesto je osvojila ekipa Srem-
ske Mitrovice, 3. pa odbojkarice
Valjeva.  Najboljša slovenska
ekipa je bila na 4. mestu ekipa
Bleda. Igralke Benedikta so os-
vojile 7. mesto. Kapetanka član-
ske ekipe Benedikta, Martina
Rajšp, je ob tem povedala, da so
tekme kadetinj potekale na res-
nično visokem nivoju. Prednja-

čile so srbske igralke, ki so v primerjavi s slo-
venskimi vrstnicami prikazale predvsem ve-
liko več borbenosti in želje po uspehu, kar
posledično prinaša tudi kvalitetnejšo igro.

Z derbija vodilnih 2. SFL (KMN Slo-
venske gorice – Vuko Ljubljana)

Ljubitelji malega nogometa oz. futsala so že
nekaj časa govorili o derbiju vodilnih moštev v
2. SFL, saj je v goste v Voličino prišla še edina
neporažena ekipa, Ljubljanski Vuko. V doma-
čem taboru, KMN Slovenske gorice, so se pred
tekmo zavedali, da jih čaka zelo težka tekma,
saj je nasprotnik v dotedanjem delu prvenstva
zabeležil 1 remi in kar 8 zmag. Hendikep za
domače je bila tudi odsotnost nekaterih nosil-
cev igre, Miha Čučka in Uroša Boha (vratar)
zaradi rumenih kartonov, tik pred tekmo pa
so izvedeli, da bodo igrali tudi brez Davorina
Šnofla. Kljub vsemu so domači po tihem še
vedno računali na velik skalp. Ljubljančani so
že od začetka tekme pokazali, da so prišli v
Slovenske gorice po novo zmago, saj so dvema
hitrima zadetkoma na začetku tekme dodali še
dva ter tako vodili že 0:4. Manj natančni so bili
na drugi strani igralci Slovenskih goric, ki so si
sicer ustvarili številne priložnosti, a so bili v
zaključnih strelih premalo natančni. Upanje
domačim je po dveh zadetih strelih z 10 m
vrnil dolgoletni kapetan in eden nosilcev igre
pri Voličini Aleš Lašič. Sledili sta dve napaki
domače ekipe in Ljubljančani so se na odmor

odpravili s prednostjo 2:6, ki je napovedovala
gladko zmago vodilnega moštva. Da se pri fut-
salu stvari hitro postavijo na glavo, so se lahko
še enkrat več prepričali gledalci v nabito polni
športni dvorani v Voličini. Po treh zadetkih
prerojenega Aleša Lašiča in enega Bojana Kle-
menčiča se je ekipa Slovenskih goric vrnila v
igro, tako da je v 32, minuti srečanja na sema-
forju pisalo 6:6. Kljub nervozi gostov, ki so ves
čas izvajali pritisk na sodniško dvojico, so le-ti
tehtnico ponovno preveseli v svojo stran ter po
treh zaporednih zadetkih zmagali s končnim
rezultatom 7:10. Kljub porazu domačih gle-
dalci, ki so tokrat prišli domala iz vseh koncev
Slovenskih goric, niso pretirano razočarani za-
puščali športne dvorane, saj so bili kljub od-
sotnosti nekaterih igralcev priča zelo kvalitetni
predstavi, ki je postregla s točo golov in raz-
burljivo tekmo vse do konca. Za zanimivo
predstavo in popestritev pred tekmo in med
polčasoma so poskrbele mlade predstavnice
nežnejšega spola, ki so pokazale svoje nogo-
metne veščine. V prijateljski tekmi sta se na-
mreč pomerili ženski ekipi Voličine in
Cerkvenjaka. Z rezultatom 2:0 so bile boljše
gostje iz Cerkvenjaka, oboje pa so pokazale, da
je futsal v Slovenskih goricah zelo priljubljen
tudi med ženskami.

2. SFL - Začetek leta 2012 minil v znamenju dveh velikih derbijev

Tudi drugi sosedski derbi Sloven-
skim goricam

Tekmo med Slovenskimi goricami in Bene-
diktom so pred približno 200 gledalci poleg
zmage domačih zaznamovali šte-
vilni kartoni (6 rumenih in 2 rdeča)
in odlična strelska forma Bojana
Klemenčiča, ki je s petimi zadetki
veliko prispeval k prepričljivi zmagi
Slovenskih goric (8:2). Rezultat ob
polčasu (2:0) je sicer obetal tesen
boj, a so si igralci Slovenskih goric
hitro ustvarili neulovljivo prednost.
Benedikt se je na tekmi predstavil
tudi z novo okrepitvijo - povratni-
kom v moštvo Dejanom Plojem, ki
pa je zaradi dveh rumenih kartonov
moral parket zapustiti minuto pred
koncem srečanja. 

V 13. krogu 2. SFL je Benedikt
gostil vodilni ljubljanski Vuko.
Gostje, ki so v Benedikt prišli kot

izraziti favoriti, so morali za zmago vložiti vse
svoje napore, saj so nogometaši Benedikta nu-
dili zelo dober odpor. Ljubljančani so sicer v
prvem polčasu dvakrat vodili, a so igralci Be-
nedikta po zadetku Mitja Marka v zadnji mi-

nuti 1. polčasa rezultat izenačili na 2:2.  Bene-
dičani so v prvem delu igre ostali tudi brez De-
jana Hagerja, ki mu je sodnik (pre)hitro
pokazal dva rumena kartona. Igralci Vuka so
po dveh zadetkih v drugem delu igre tekmo

vseeno pripeljali v svojo korist z rezul-
tatom 2:4.

Ta konec tedna KMN Slovenske go-
rice vabi na pomembno domačo tekmo
v boju za 2. mesto proti mariborski
ekipi ŠD Brezje. Tekma se bo v športni
dvorani v Benediktu pričela ob 20. uri.
Za predtekmo in zanimivo dogajanje
med polčasoma bodo poskrbeli mladi
upi KMN Slovenske gorice in NK Ju-
rovski Dol, ki se bodo v prijateljskem
vzdušju pomerili v kategoriji U-8.
Igralci Benedikta so v tem krogu pro-
sti, med tem ko jih v naslednjem krogu
čaka pomemben obračun, da se odle-
pijo z dna lestvice, s KMN Tomaž piz-
zerija Ozmec. Naslednjo domačo
tekmo bodo Benedičani gostili v 16.

krogu (17. 2.), ko prihaja v goste ŠD Brezje. V
istem krogu bo v Voličini prav tako zanimivo
srečanje med domačimi Slovenskimi goricami
in lanskoletnim prvoligašem Sevnico.

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja tudi
vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo ne-
napovedane in nenaročene prispevke uporabi
v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslo-
vom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg pri-
spevka je praviloma 20 vrstic in ena fotogra-
fija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri
pomembnejših dogodkih so možna vnaprej

dogovorjena odstopanja. Objave organov lo-
kalne skupnosti, javnih ustanov ali društev
lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj
bodo v Wordu (Times New Roman, velikost
12, razmik 1,5), fotografije morajo biti naj-
manj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Naslednja številka izzide konec februarja!

Uredništvo

Dopisnikom Ovtarjevih novic!

Bojan Klemenčič s petimi zadetki proti Benediktu še
trdneje na 1. mestu med najboljšimi strelci 2.SFL

Tudi tokratni derbi med Slovenskimi goricami in Bene-
diktom postregel z zanimivim obračunom, številnimi za-
detki in kartoni

Prvo mesto je pripadlo igralkam srbskega kluba Poštar 064

Dejan Kramberger

Program SIP TV se v analognem sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 375,
25 Mhz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na
programu 94. Tudi teletekstne strani na SIP TV, od ponedeljka, 18. 4. 2011, 
tudi v digitalni programski shemi Telemach po vsej sloveniji.

Programski termini za občino Lenart:
petek ob 10.00 in 18.00, sobota ob 10.00, nedelja ob 18.30

Informacije na spletni strani: www.siptv.si, kontakt: info@siptv.si
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Atek

»Fantek, kako je ime tvojemu očetu?«
»Ata.«
»Ne, ne, tako mu praviš ti. Kako pa ga kliče

mamica?«
»Bedak.«

Plača

»Direktor, tako majhno plačo imam, da se
niti poročiti ne morem,« je mlad delavec dejal
direktorju.

»Vem, da si sedaj besen name, vendar mi
boš čez nekaj let še hvaležen.«

Veselje in grenkoba

»V vsakem veselju je kanček grenkobe,« je
dejal zet, ko je plačal račun za taščin pogreb.

Roparska pojedina

»Natakar, zakaj pa se vaš meni imenuje ro-
parska pojedina.«

»Boste že videli, ko boste dobili račun.«

Nasmeh

»Vedno, ko vas vidim, kako se smejite, si za-
želim, da bi me obiskali,« je možakar rekel
mladenki.

»Ste samski?«
»Ne. Zobozdravnik sem.«

Plača

»Gospod direktor, prosim za povišico. Saj
veste, da sem se poročil.«

»Tu ste zavarovani samo za nesreče pri delu.
Za vse druge nesreče, ki vas doletijo v življe-
nju, se morate zavarovati sami.«

Srečen par

»Ali lahko na koncu poroke fotografiram še
srečen par?« je povprašal uradni fotograf na
poroki.

»Seveda.«
»Potem pa naj se skupaj postavita nevesta in

njena mama.«

Snežna nevihta

»Moški so kot snežna nevihta.«
»Kako to misliš?«
»Nikoli ne veš, kdaj pride, koliko centime-

trov ga bo in koliko časa bo trajalo.«

Inteligenčni kvocient

»Kako pravimo moškemu, ki je izgubil 90
odstotkov svojega inteligenčnega kvocienta?«

»Vdovec.«

Zlato pravilo

»Če hočeš v zakonu živeti mirno, moraš
upoštevati zlato pravilo.«

»Katero?«
»Žene nikoli ne prekinjaj, kadar molči.«

Panika

»Kakšna je razlika med piknikom v naravi
in paniko?«

»Dober mesec dni.«

Sošolki

Po tridesetih letih se srečata dve sošolki.
»Že petindvajset let sem poročena in še

vedno ljubim istega,« je rekla prva.
»Grozno, pa mož ni še nikoli nič posumil?«

Obžalovanje

»Žal mi je, da nisem pri vas silvestroval že
lani,« je gost dejal natakarju.

»Vam je pri nas tako všeč,« je ponosno pov-
prašal natakar.

»To ne, samo silvestrska večerja bi bila lani
morda še sveža.«

Mladost

Vajenec je vsako jutro zamudil v službo.
»Tako ne bo šlo več naprej,« se je nekega dne

razburil mojster.
»Dajte no, mojster, saj ste bili včasih tudi vi

mladi,« se je začel izgovarjati vajenec.
»No, no, to že,« je odvrnil mojster. »Toda ne

vsako noč!« 

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Peter, kaj tako vneto pišeš,« je pred dnevi
pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja
Petra.

»Ah, nič posebnega. Samo rodovnik sesta-
vljam,« je pojasnil Peter.

»Ali si kupil psa z rodovnikom?« se je po-
zanimal mizar Tone.

»Ne,« je odvrnil Peter. »Zakaj to sprašu-
ješ?«

»Za koga pa potem sestavljaš rodovnik, če
ne za psa,« je presenečeno povprašal Tone.

»Za kakšnega psa neki,« je zamahnil z roko
Peter. »Sestavljam rodovnik našega sorodstva
od pradedka dalje.«

»Kaj pa boš z njim,« sta presenečeno pov-
prašala Marica in Tone.

»Sin išče službo,« je zajecljal Peter.
»Kakšno zvezo ima rodovnik s tem, da tvoj

sin ni zaposlen,« je dejal Tone. »Če sin išče
službo, naj gre na zavod za zaposlovanje.«

»Tone, ne bodo naiven,« je povzdignil glas
Peter. »Čisto ta prave, strokovno opravljene
raziskave kažejo, da je v Sloveniji 46,2 od-
stotka zaposlenih dobilo zaposlitev preko so-
rodstvenih zvez in osebnih poznanstev. Ni
vrag, da tudi moje sorodstvo ne bi uspelo
mojemu sinu najti dobre službice – morda
kje v okviru državnih organov, kjer so plače
zagotovljene.«

»Kako,« je presenečeno povprašal Tone.
»Kako, kako,« se je razburil Peter. »Jaz sem

možu od sestrične postavil plot okoli hiše, on

pa bo svojemu svaku, ki ima prijatelja v ta
pravi politični stranki, priporočil mojega sina
za službo. Dokler bo imel moj sin službo,
bom jaz temu prijatelju obrezoval vinograd.
Tako to gre dandanes.«

»Kaj pa je tvoj sin po poklicu,« je previdno
povprašala Marica.

»Koga to briga,« je zamahnil z roko Peter.
»Sedaj je važno samo, da pride na oblast tista
stranka, v kateri je prijatelj svaka sestrični-
nega moža.«

»Se je sin že prijavil na razpis,« je zanimalo
Toneta.

»Kakšen razpis neki,« je zamahnil z roko
Peter. »Preko razpisov se pri nas ne zaposli
niti petina delavcev, še manj pa preko zavoda
za zaposlovanje, da o nepomembnosti zapo-
slovalnih agencij niti ne govorimo. Na raz-
pise se prijavljajo samo še naivneži, ki so brez
sorodnikov in prijateljev.«

»Peter, hočeš reči, da pri nas, vsaj kar se za-
poslovanja tiče, živimo še v rodovni skupno-
sti,« je previdno povprašal Tone.

»Ne živimo v rodovni, temveč v praskup-
nosti,« je odločno dejala Marica. »Razlika je
samo v tem, da so v praskupnosti imeli gla-
vno besedo stari modri ljudje, ki so imeli ve-
liko v glavi, dandanes pa so glavne velike
živine, ki imajo veliko v žepu in pod palcem.«

»Zato pa bo kmalu tudi velika večina ljudi
imela takšen standard, kot so ga imeli v pra-
skupnosti,« je sklenil Tone.

HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Praskupnost

Plesni klub Pingi Maribor bo v soboto,
28. 1. 2012, v telovadnici OŠ Lenart prire-
dil Državno prvenstvo v standardnih 
plesih.

Udeležbo je najavilo več kot 60 plesnih
parov iz Slovenije, ki se bodo pomerili v
šestih starostnih kategorijah, sodilo bo
sedem mednarodno priznanih slovenskih
sodnikov. V popoldanskem delu bomo
lahko videli predtekmovanja, finalna tek-
movanja v vseh starostnih kategorijah pa
bodo zvečer. 

Med posameznimi kategorijami bomo
videli nastop mladih plesalcev iz OŠ Le-
nart, ki so se pod vodstvom Alenke in
Branka Bohaka, plesnih trenerjev in orga-
nizatorjev prireditve, naučili osnovnih ko-
rakov nekaterih latinsko-ameriških in
standardnih plesov. Vrhunec bo zagotovo
nastop svetovnih prvakov v latinsko-
ameriških plesih Zorana Plohla in Tat-
siane Lahvinovich, ki sta svojo plesno pot
začela prav pri Alenki in Branku.

V Lenartu bomo dobili šest novih slo-
venskih državnih prvakov v standardnih
plesih za leto 2012. Ti bodo zastopali
Slovenijo na evropskih in svetovnih 
prvenstvih.

Popoldanski del se prične ob 16.30, 
večerni pa ob 19. uri! 

OVTAR - 
varuh vinogradov, 

varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v

vzhodnoslovenskih narečjih pomeni "čuvar
vinogradov z zrelim grozdjem".

CENIK oglasnega prostora
1/16 strani 40 x 124 mm 80,00 €
1/8 strani 84 x 124 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 20% DDV

Državno prvenstvo v standardnih plesih

Svetovna prvaka v latinsko-ameriških plesih med
člani Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich
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ki se z domačo tradicionalno obrtjo še
ukvarjajo ali še poznajo ter hranijo postopke,
ki so večini okolice že nepoznani ali poza-
bljeni, ter bi želeli svoje znanje prenesti na na-
slednje generacije. 

Postanite mentor ali učitelj tistim, ki
si želijo to znanje osvojiti, uporabiti in
prenesti naprej! V okviru »LAS Ovtar
Slovenskih goric« smo pristopili k pro-
jektu Učeče se kmetije 2011, kjer bomo
iskali še obstoječe izvajalcev domače
obrti (pletenje košar, izdelovanje razli-
čnega orodja iz lesa, kovaštvo, izdelo-
vanje volne …), kulinarike, poljedelstva
iz preteklosti (uporaba in tehnologija
pridelave lanu, ajde, pire, industrijske
konoplje …) in ostalih znanj življenja
na podeželju (čebelarjenje, jahanje, delo
z živalmi …) ter jih zaprosili, da ta zna-
nja z našo pomočjo podajo čim širši
javnosti.

S tem namenom se obračamo na vas – kme-
tije in posameznike, ki se z domačo tradicio-
nalno obrtjo še ukvarjate ali še poznate ter
hranite postopke, ki so večini okolice nepo-
znani in že pozabljeni. V kolikor želite znanje
prenesti naprej, vas naprošamo, da se oglasite
pri nas in (se ali koga) prijavite za mentorja,
učitelja domačih znanj. Oglasite se lahko na
naslovu: LAS Ovtar Slovenskih goric. Za po-
drobnejše informacije pokličite na tel.: 059 128
773 ali GSM: 051 660 865. Prijave bomo zbirali
do konca februarja!

Na drugi strani ste k sodelovanju vabljeni
tudi vsi tisti, ki vas tovrstna tematika zanima
in se želite naučiti/osvojiti pozabljena znanja,
ki so osnova za samopreživetje in samooskrbo
podeželja.

Še povabilo …
Se sprašujete, kako izboljšati znanja, ki bodo

uporabna pri vsakdanjem delu in načinu ži-
vljenja? Želite pridobiti pozabljena znanja
naših prednikov in investirati v svojo prihod-

nost tako, da bodo znanja uporabna v vašem
vsakdanjiku, v pomoč vam in vaši okolici ter
okolju? Obiskali boste lahko odlična predava-
nja in individualna svetovanja na t. i. Učečih
se kmetijah osrednjih Slovenskih goric! 

Pridobite in osvojite pozabljena
znanja podeželja – Prenos tradicio-
nalnih znanj domače obrti, obrtni-
ških/kmečkih del (delavnice) z
vzpostavitvijo mreže »Učečih se
kmetij« na mlajše generacije in vse
posameznike, ki so nanjo že poza-
bili. Program izobraževanja »Uče-
čih se kmetij« je pot do nevsak-
danjih delavnic, individualnega
svetovanja, vzajemnega dela z
ljudmi, ki še nosijo neprecenljivo
znanje naših prednikov, podeželja
in vam ponujajo možnost za iska-
nje različnih rešitev vsakdanjih 
situacijah in okolju prijaznih 

postopkov dela. 

ciranja iz sredstev ukrepa LEADER Pro-
grama za razvoj podeželja (PRP 2007-2013)
za leto 2012. Za ostalih 8 vlagateljev je odbor
zavzel stališče, da so njihovi projektni pred-
logi lahko sofinancirani še iz drugih virov oz.
vključujejo tržno naravnane vsebine projekta. 

Z upravičenci se bodo sklenile pogodbe o
sofinanciranju izvajanja projektov po tem, ko
LEADER pisarna s strani MKGP potrdi NIP
»LAS Ovtar Slovenskih goric« za leto 2012.
Vlagatelji bodo naknadno obveščeni, kdaj
lahko pričnejo z izvedbo projektov.

Razvojni svet se je seznanil tudi z uresni-
čevanjem in izvajanjem ukrepa LEADER za

obdobje 2007–2011 v LAS Ovtar Slovenskih
goric (vsebinska in finančna analiza). Člani
so se aktivno vključili v oblikovanje pro-
grama dela za leto 2012 in naprej, ki bo dajal
prednost t. i. »skupnim« projektom, ki pred-
stavljajo dodano vrednost v čim širšem ob-
močju. Ob ustreznih kriterijih bo tako lahko
projektni predlog, podan s strani individual-
nega vlagatelja, tako pomemben za območje
LAS, da bo lahko obravnavan kot »skupni«
projekt. 

Vsebina nabora projektov za leto 2012 pa v
prihodnjih številkah Ovtarjevih novic …

OVTARJEVE NOVICE NE NAZADNJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

VBenediktu sta 27. 12. 2011 v okviru
projekta Kmetijska tehniška dediščina,
ki ga je izvajal Klub Starodobnik Slo-

venske gorice, izšla Elaborat o pripravi muzej-
ske zbirke starih traktorjev in druge kmetijske
tehniške dediščine v osrednjih Slovenskih go-
ricah ter publikacija Tehniška dediščina (kata-
log izbranih starih traktorjev in druge
kmetijske tehniške dediščine v osrednjih Slo-
venskih goricah) v tiskani in elektronski obliki.
Informativni in vzgojni namen projekta je tudi
predstavljen na dveh panojih, ki sta razsta-
vljena v Avli Jožeta Hudalesa v Lenartu. 

Partnerja LAS-ovega projekta sta občina Be-
nedikt ter Zgodovinsko društvo Slovenske 
gorice. 

Člani Kluba Starodobnik Slovenske gorice
so lastniki starih traktorjev in druge kmetijske
tehniške dediščine neprecenljive vrednosti. V
Klubu za dediščino skrbijo prostovoljci, ki so
povezani v dediščinsko skupnost. Začeli so po-
pisovati tehniško dediščino v osrednjih Slo-
venskih goricah z namenom varovanja,
ohranjanja, restavriranja, prikazovanja in in-
terpretiranja najlepših enot kmetijske tehniške
dediščine na raznih prireditvah. Predlagajo
nekaj možnosti ureditve muzejske zbirke ali
»muzeja v naravi« na različnih lokacijah (v še-
stih občinah območja LAS). Ohranjena tehni-
ška dediščina ima pomemben zgodovinski,
konstrukcijsko-tehnološki, pedagoški in estet-
ski pomen pri identiteti in trajnostnem raz-
voju Slovenskih goric.

Projekt je bil zasnovan z namenom priprave
izhodišč za postavitev in delovanje muzejske
zbirke, prikazovanja muzejskih eksponatov
kmetijske tehniške dediščine in prireditev mu-
zeja v osrednjih Slovenskih goricah za občane
in obiskovalce. Priloga elaborata so popisi naj-
značilnejših enot tehniške dediščine. Z resta-
vriranjem in popisom člani Kluba Starodobnik
nadaljujejo, ker bo po zaključenem projektu
tudi evidentiranje dediščine postalo njihova
dejavnost. Rezultati projekta so: elaborat (20
izvodov), katalog (500 tiskanih izvodov in 300
izvodov CD, link za internetno stran) in pri-
ložnostna mobilna razstava o projektu. Gra-
divo je na razpolago lastnikom traktorjev in
kmetijske tehniške dediščine, investitorjem

javno-zasebnega partnerstva, ponudnikom
turističnih storitev, prebivalcem območja LAS,
mladim v šolah, ljubiteljem kmetijske tehniške
dediščine in strokovnjakom za kmetijsko teh-
niko ter za goste in turiste.

Franc Lasbaher, predsednik Kluba starod-
obnik Slovenskih goric, je v uvodu elaborata
med drugim zapisal: „Ob zaključku projekta se
zahvaljujem za uspešno sodelovanje vsem
vključenim v projekt: obema partnerjema pro-

jekta, še posebej gospodu Milanu Gum-
zarju in gospodu Jenezu Ferlincu ter
sodelavcu gospodu Jerneju Lasbaherju.
Projekt je povezal partnerje iz dveh
občin (Benedikt in Lenart) in kot tak je
primer dobre prakse odlične komuni-
kacije in uspešnega upravljanja pro-
jekta. Prav tako gre zahvala vsem
sodelujočim lastnikom enot tehniške
dediščine, ki so sodelovali pri evidenti-
ranju dediščine in dajanju predlogov.
Iskrena zahvala tudi vsem sofinancer-
jem projekta občini Benedikt in Zgo-
dovinskemu društvu Slovenske gorice.
Hvala za dobro sodelovanje Razvojni
agenciji Slovenske gorice in predvsem
gospe Renati Vajngerl kot koordinato-
rici programa LAS Ovtar Slovenskih
goric.“ 

Tekst in foto: Janez Ferlinc

Razvojni svet »LAS Ovtar Slo-
venskih goric« je na svoji 8.
redni seji 11. 1. 2012 potrdil

12 projektnih predlogov, ki bodo
podlaga za izdelavo Načrta izved-
benih projektov – NIP za leto 2012.

Odbor za ocenjevanje projektih
predlogov je predhodno v decem-
bru 2011 na svojih treh zasedanjih
ugotovil, da 20 vlog projektnih
predlogov sicer uresničuje cilje Lo-
kalne razvojne strategije, od teh jih
je 12 lahko upravičenih do sofinan-

Zaključen projekt „Kmetijska tehniška 
dediščina 2010“

8. redna seja Razvojnega sveta

Poziv kmetijam in posameznikom, 

Lokomila Hofherr Schrantz iz leta 1922

Eden najstarejših traktorjev Svoboda iz leta 1937

Spremembe pri gotovinskem plačevanju 
od 27. 12. 2011 dalje

Vse nosilce projektov obveščamo o novosti pri gotovinskem plačevanju, ki velja od 27. 12.
2011 dalje. Izplačila z gotovino so med drugim omejena z Zakonom o davčnem postopku

ter Pravilnikom o izvajanju zakona o davčnem postopku in prav slednji se je spremenil.
Po tem datumu (27. 12. 2011) torej gotovinski računi pravnih oseb ne smejo presegati pla-

čila 50,00 EUR bruto (doslej 420,00 EUR). 

Prosimo vas za upoštevanje novosti pri plačevanju računov!

Izdelava vrvi

Pletenje košar

Pisanice
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