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Poslanci v državnem zboru so na začet-
ku decembra (4. 12.) soglasno sprejeli 
pokojninsko reformo, ki jim jo je na 

predlog ministra za delo, družino in social-
ne zadeve Andreja Vizjaka predlagala vlada. 
Po tem ko so ob glasovanju za pokojninsko 
reformo vsi poslanci pritisnili tipko za, je 
dvorano državnega zbora zajel bučen aplavz 
poslank in poslancev, saj smo po petih letih 
pogajanj, razhajanj, prerekanj in referendu-
mov končno dobili novo pokojninsko zako-
nodajo. Vsa ta leta so se vsi socialni partnerji 
strinjali, da pokojninsko reformo potrebuje-
mo, vendar pa se o tem, kakšna naj bo, niso 
mogli dogovoriti. Prejšnja vlada Boruta Pa-
horja se ni bila pripravljena uskladiti s soci-
alnimi partnerji, zato je njena pokojninska 
reforma doživela žalosten epilog na referen-
dumu, saj jo je zavrnila velika večina volivk 
in volivcev. Ministru Vizjaku je pokojninsko 
reformo uspelo v veliki meri, vendar ne v ce-
loti, uskladiti s socialnimi partnerji, zato so 
zanjo glasovali vsi poslanci. Sindikati pa so 
že sporočili, da njeni uveljavitvi ne bodo na-
sprotovali. Tako bo novi zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (ZPIS-2) 
stopil v veljavo 1. 1. 2013.

40 let čiste delovne dobe 
zadostuje za upokojitev

Novi zakon je sindikatom prinesel tisto, 
za kar so se borili in protestirali po ulicah 
in trgih. Štirideset let čiste pokojninske dobe 
brez vseh njenih dokupov sedaj delavcem 
zadošča za pridobitev starostne pokojnine 
brez odbitkov oziroma malusov.

Socialni partnerji so se za to, da so uskla-
dili svoje poglede na pokojninsko reformo, 
sestali na 18 pogajanjih in na seji Ekonom-

sko socialnega sveta. Skupaj so se pod vod-
stvom ministra Vizjaka intenzivno pogajali 
nekaj več kot 100 ur. Do prihoda ministra 
Vizjaka pa tri leta niso našli časa in prilo-
žnosti, da bi se o vsem temeljito pogovorili 
in našli skupne rešitve! 

Vizjak je po sprejemu zakona dejal, da je 
soglasno sprejetje reforme dobra popotnica 
za njeno uveljavitev. Izrazil je tudi upanje, 
da bo reforma dala pričakovane rezultate – 
da bodo pokojnine dostojne, da bo prišlo 
do stabilizacije pokojninske blagajne in da 
bodo ljudje dobili sporočilo, da se splača 
ostati dlje aktiven. Minister pričakuje, da 
bodo pozitivni učinki reforme vidni že v 
prvem letu izvajanja zakona, vendar ne na 
račun znižanja pokojnin, temveč na račun 
nekoliko strožjih pogojev za upokojitev.

Olajšave pri upokojitveni 
starosti 60 in 65 let

Po novem zakonu o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju so upokojitveni po-
goji ugodnejši, kot jih je prvotno predlagala 
vlada. Pogajalcem je uspelo zvišati olajšave 
tudi pri upokojitveni starosti 60 in 65 let. 
Zakon prinaša posebno olajšavo ženskam in 

moškim, ki so začeli delati pred svojim 18. 
rojstnim dnevom. Zaradi nje tistim, ki so se 
zaposlili že kot najstniki, ne bo treba delati 
za starostno pokojnino bistveno dlje kot po 
sedaj veljavnem zakonu (ZPIZ-1).

Po lani na referendumu zavrnjenem zako-
nu bi se moški smel starostno upokojiti nič 
prej kot pri starosti 60 let (olajšav ni bilo) v 
kombinaciji z najmanj 43 leti čiste pokojnin-
ske dobe brez dokupov. Po sedaj sprejetem 
zakonu se bo lahko upokojil že po najmanj 
40 letih čiste pokojninske dobe brez doku-
pov v kombinaciji z na račun olajšav zniža-
no starostjo s 60 na največ 58 let. Na katere 
olajšave sme računati moški? Uveljavlja lah-
ko olajšavo na račun dveh tretjin obveznega 
vojaškega roka in na račun vse zavarovalne 
dobe pred svojim 18. rojstnim dnevom. Po-
gojno sme uveljaviti celo olajšavo za otroke.

Po lani na referendumu zavrnjenem zako-
nu bi se smele ženske najprej upokojiti pri 
starosti 58 let (olajšav ni bilo) v kombinaci-
ji z najmanj 41 leti čiste pokojninske dobe 
brez dokupa. Po sedaj sprejetem zakonu se 
bodo leta 2013 smele ženske upokojiti pri 
čisti pokojninski dobi brez dokupov 38 let 
in 4 mesece (v prehodnem obdobju do 2019 
se bo postopoma ta meja dvignila na 40 let) 
v kombinaciji ob na račun olajšav znižani 
starosti s 60 na največ 57 oziroma 56 let. Na 
katere olajšave smejo računati ženske? Uve-
ljavljajo lahko olajšavo na račun vse zavaro-
valne dobe pred 18. rojstnim dnevom in na 
račun otrok. Za enega otroka znaša olajšava 
6 mesecev, za dva 16 mesecev, za tri 26 me-
secev, za štiri 36 mesecev in za pet otrok 48 
mesecev.

Pogajalcem se je uspelo dogovoriti tudi za 
olajšave na upokojitveno starost 65 let, ki ve-
ljajo za tiste, ki nikoli ne bodo dosegli 40 let 
pokojninske dobe. Najpogosteje se to dogaja 
tistim, ki so se dolgo šolali. V kombinaciji 
z vsaj 38 leti čiste pokojninske dobe brez 
dokupov bodo lahko olajšave uveljavljali na 
račun otrok do starosti največ 61 let in na ra-
čun vojaškega roka do starosti največ 63 let. 
Ob tem pa ne gre pozabiti še na prehodno 
obdobje, v katerem se bodo tisti brez do-
polnjenih 40 let pokojninske dobe še vedno 
lahko upokojevali pri starosti 63,6 oziroma 
61,6 let v kombinaciji z vsaj 20 leti pokoj-
ninske dobe (ti dve starosti se v prehodnem 
obdobju postopoma dvigata po 6 mesecev 
na leto).

Izboljšanje pravic iz 
obveznega dodatnega 
zavarovanja

Pogajalcem se je uspelo dogovoriti tudi za 
bistveno izboljšanje pravic zavarovancev ob-
veznega dodatnega pokojninskega zavarova-
nja, ki je pred 11 leti nadomestilo nekdanjo 
beneficirano delovno dobo. Po novem se bo 
to zavarovanje imenovalo poklicno zavaro-
vanje. Proračun bo pokrival razliko do polne 
višine poklicne pokojnine tistim, ki jim ne 
bo uspelo privarčevati na svojem osebnem 
pokojninskem računu dovolj sredstev za po-
klicno pokojnino v višini vsaj 90 odstotkov 
starostne pokojnine za enako pokojninsko 
dobo. V naslednjih letih se bo zaradi tega 
lahko poklicno upokojilo na tisoče delavcev 
na najtežjih delovnih mestih. Brez tega pa bi 
bili prisiljeni delati kar nekaj let več.

Sprememba odmernega 
odstotka pri odmeri pokojnin

Novost, ki jo prinaša novi zakon o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2), bo sprememba odmernega od-
stotka pri odmeri pokojnine od pokojnin-
ske osnove. V preteklih letih so številni novi 
upokojenci protestirali zaradi valorizacij-
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Z novim letom bo začel veljati novi zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju

Za pokojnino bo treba delati dlje

Letos se nikomur ne splača hiteti v pokoj!

Bonusi za nadaljnje delo in malusi za 
predčasno upokojitev

skega količnika v sedaj veljavnem zakonu 
(ZPIZ-1), ki je razvrednotil na videz visoko 
odmero pokojnine. Izražal je namreč niža-
nje pokojnin zaradi interventnega prora-
čunskega omejevanja usklajevanja pokojnin 
v preteklih letih. Letos ta količnik znaša le 
še 0,732. Novi zakon (ZPIZ-2) ta valoriza-
cijski količnik končno odpravlja, zato ome-
jitve usklajevanja ne bodo več dodatno ni-
žale ravni pokojnin. Da bi ga odpravili, so 
dosedanjo bruto lestvico nadomestili z neto 

odmerno lestvico. Zaradi tega pa končni 
znesek odmerjene pokojnine zanesljivo ne 
bo prav nič drugačen.

Boljše usklajevanje pokojnin
Socialni partnerji so se pogajali tudi o 

boljšem usklajevanju pokojnin, da ne bi 
tako padale. Dogovorili so se, da se pokojni-
ne uskladijo z najmanj 50 odstotki inflacije, 
da bo uskladitev pokojnin v obsegu 50 mi-
lijonov evrov izvedena že v letu 2013 in da 

Vsi tisti zavarovanci, ki bodo še v času 
veljavnosti »starega« zakona ZPIZ-1 (torej 
do 31. 12. 2012) izpolnili pogoje za upoko-
jitev po sedanjem sistemu (vključno z do-
dano dobo in možnostmi znižanja zakon-
sko določene upokojitvene starosti, ki so 
določene v ZPIZ-1), se bodo lahko upoko-
jili po določbah starega zakona (ZPIZ-1) 
tudi po uveljavitvi novega zakona in to ne 
le v letu 2013, temveč kadarkoli se bodo 
odločili zapustiti trg dela in se upokojiti. 
Pogoji za te zavarovance bodo veljali v ce-
loti po »starem« zakonu (ZPIZ-1) in bodo 

vključevali tudi osnovo za odmero pokoj-
nine, ki bo v tem primeru znašala 18 za 
zavarovanca najugodnejših let in ne 24 let, 
kot je predvideno po novem zakonu.

Direktor Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje (ZPIZ) Slovenije Ma-
rijan Papež je na novinarski konferenci po 
sprejetju novega zakona izrecno opozoril, 
da se vsem, ki imajo pogoje za starostno 
upokojitev še letos, splača upokojiti šele 
naslednje leto, saj bo v tem primeru njiho-
va pokojnina nekoliko večja. Kot je dejal 
Papež, se letos ne splača hiteti v pokoj.

Po novem zakonu o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju (ZPIZ-2) bodo vsi, 
ki bodo nadaljevali z delom po tem, ko bi 
se lahko upokojili, nagrajeni s tako imeno-
vanimi bonusi. Tisti, ki se bodo predčasno 
upokojili, pa bodo »kaznovani« z določe-
nimi odbitki oziroma malusi.

Z bonusi in malusi želi država spodbudi-
ti posameznike, da bi nadaljevali z delom 
tudi po izpolnitvi minimalnih pogojev za 
predčasno oziroma starostno upokojitev.

Za vsake tri mesece dela 
dlje za en odstotek višja 
pokojnina

Po novem zakonu bo posameznik za 
vsake 3 mesece dela dlje po dopolnjenih 
starostnih pogojih (60 let starosti in 40 let 
pokojninske dobe brez dokupa) dobil za 
en odstotek višjo pokojnino. Maksimalni 
bonus za največ 3 leta dela dlje bo tako 
znašal 12 odstotkov. Tako zakon stimulira 
daljše ostajanje v zaposlitvi. Zavarovancu, 
ki bo izpolnil pogoje za pridobitev pravice 
do predčasne pokojnine ali starostne po-
kojnine in bo ostal v zavarovanju v nespre-
menjenem obsegu, se bo mesečno izplače-

valo 20 odstotkov predčasne ali starostne 
pokojnine, do katere bi bil upravičen na 
dan njene uveljavitve, vse do prenehanja 
zavarovanja ali do uveljavitve delne pokoj-
nine, vendar največ do 65. leta starosti.

Ob delni upokojitvi (upokojitev za 1 do 
4 ure, delo za 4 do 7 ur), ki bo po novem 
razširjena na samozaposlene, kmete ter 
družbenike, bo posameznik ob sorazmer-
ni plači (glede na opravljeno število ur) 
prejel tudi delno pokojnino, povečano za 
5 odstotkov.

Za vsak mesec upokojitve 
pred 65 letom za 0,3 odstotka 
manjša pokojnina

Po drugi strani pa se bo vsakemu (mo-
škemu ali ženski), ki se bo upokojil pred-
časno, pokojnina znižala za 0,3 odstotka za 
vsak mesec upokojitve pred 65 letom sta-
rosti (ta starost velja za oba spola). Ker bo 
dvig zakonske starosti na 65 let postopen, 
prav tako pa se postopoma dviguje tudi 
pokojninska doba za predčasno upokojitev 
za zavarovanke iz 38 let na 40 let, so odbit-
ki oziroma malusi temu prilagojeni.

Novi zakon je zavaroval tudi pričakova-
ne pravice zavarovancev. Zato se bodo po 
sedaj veljavnem zakonu (ZPIZ-1) lahko 
upokojili delovni invalidi, ki jim na dan 
31. 12. 2012 manjka do izpolnitve pogojev 
za starostno upokojitev do 3 leta starosti 
ali pokojninske dobe oziroma invalidi II. 
ali III. kategorije invalidnosti, ki bodo na 
dan 31.12. 2012 prijavljeni pri Zavodu Re-
publike Slovenije za zaposlovanje in jim bo 
na ta dan manjkalo za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine po predpisih ve-
ljavnih do uveljavitve tega zakona do pet 
let starosti in pet let pokojninske dobe ali 
manj.

Prav tako se bodo lahko po »starem« 
zakonu (ZPIZ-1) upokojile brezposelne 
osebe, ki bodo na dan 31. 12. 2012 prija-
vljene na zavodu za zaposlovanje in bodo 
prejemale denarno nadomestilo za brez-

poselnost in bodo to pravico uživale vse 
do izteka obdobja, za katerega jim je bila 
dodeljena ali jim bo ta pravica mirovala, 
ker so bile vključene v javna dela in bodo 
v tem času dopolnile pogoje za pridobi-
tev pravice do starostne pokojnine skla-
dno s predpisi, veljavnimi do uveljavitve 
ZPIZ-2.

Po »starem« zakonu (ZPIZ-1) se bodo 
lahko upokojili tudi zavarovanci, ki jim 
je do 31. 12. 2012 po predpisih o delov-
nih razmerjih odpovedana pogodba o za-
poslitvi iz poslovnih razlogov ali razloga 
nesposobnosti in jim je po predpisih o za-
poslovanju in zavarovanju za primer brez-
poselnosti zagotovljeno denarno nadome-
stilo do izpolnitve minimalnih pogojev za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine 
po predpisih, veljavnih do uveljavitve no-
vega zakona.

Varstvo pričakovanih pravic delovnih 
invalidov in brezposelnih
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Gospodarski razvoj v večini majhnih 
občin v osrednjih Slovenskih gori-
cah sloni na razvoju obrti in podje-

tništva, ki dajeta delo in kruh zelo velikemu 
številu obrtnikov in podjetnikov ter pri njih 
zaposlenim delavcem, saj je v osrčju Sloven-
skih goric velikih podjetij bolj malo, pa še 
nekatera od teh v zadnjem času napovedu-
jejo odpuščanje delavcev. Zato je za ekonom-
ski položaj številnih družin v osrednjih Slo-
venskih goricah zelo pomembno, kakšna je 
kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo.

Novo oziroma prenovljeno kolektivno 
pogodbo za obrt, ki s številnimi spremem-
bami in posodobitvami neprekinjeno velja 
že od leta 1971, so na začetku decembra v 
Ljubljani podpisali predstavniki Združenja 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
(ZDOPS) in predstavniki Sindikata obrti in 
podjetništva Slovenije (SOPS).

Predstavniki delodajalcev in delavcev v 
obrti in podjetništvu so se dogovorili, da 
bo naslednje leto regres za letni dopust v tej 
panogi znašal najmanj 770,69 evra. Po ko-
lektivni pogodbi bodo delodajalci v panogi 
regres za letni dopust v letu 2013 izplačali 
najmanj v višini minimalne plače, povečane 
za en odstotek, kar je na dan podpisa spre-
memb in dopolnitev kolektivne pogodbe 
znašalo 770,69 evrov. Če se bo minimalna 
plača naslednje leto povečala, se bo povečal 
tudi regres za letni dopust.

Najnižja osnovna plača v obrti in podje-
tništvu za prvi tarifni razred znaša 547,15 
evra (za drugi tarifni razred znaša 568,83 
evra, za tretji 614,33 evra, za četrti 628,42 
evra, za peti 666,34 evra, za šesti 763,86 
evra, za sedmi 893,88 evra in za osmi 1.002,2 
evra). Urna postavka najnižje osnovne plače 
se določi tako, da se omenjeni zneski delijo 
s 174 ur. Če bo povprečna letna inflacija v 
obdobju januar-december 2012 v primerjavi 
z obdobjem januar-december 2011 prese-
gla 0,5 odstotka, se najnižje osnovne plače 
po tej kolektivni pogodbi in osnovne plače 
delavcev za leto 2012, za mesec januar 2013 
in naprej, povečajo za dejansko povprečno 
letno inflacijo (upoštevali bodo podatke Sta-

tističnega urada Republike Slovenije).
Po prenovljeni kolektivni pogodbi se v pri-

meru spremembe stalnega bivališča delavca 
delodajalec in delavec dogovorita o morebi-
tni spremembi povračila stroškov prevoza. 
Delodajalec delavcu ne bo več dolžan plačati 
višjih prevoznih stroškov, če se bo preselil v 
bolj oddaljen kraj.

Po novem bo lahko delodajalec sklepal 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas tudi 
izven primerov, ki jih določa zakon, in sicer: 
v prvih treh letih, ko prvič začne opravljati 

dejavnost; namesto uvedbe poskusnega dela 
za čas, ki je s kolektivno pogodbo določen za 
trajanje poskusnega dela; če gre za izvedbo 
posla, ki je pridobljen z javnim natečajem ali 
naročilom, za čas izvedbe tega posla; v pri-
meru, ko delodajalec sklepa novo pogodbo 
o zaposlitvi z delavcem, ki izpolnjuje pogoje 
za starostno upokojitev, pa ga delodajalec 
želi obdržati v delovnem razmerju za uvaja-
nje drugega delavca v delo.

Prenovljena kolektivna pogodba ima še 
nekaj novosti. Če bo v obratovalnici prišlo 
do spora med delodajalcem in delavcem in 
bo eden od njiju pozval ZDOPS ali SOPS na 
pomoč, bodo v roku treh dni predstavniki 
obeh organizacij na lokalni ravni poskušali 
pomagati pri hitri rešitvi spora. Če jim to ne 
bo uspelo, bodo po petih dneh aktivirali sis-
tem za mirno reševanje sporov. Na ta način 
želita ZDOPS in SOPS pomagati obrtnikom 
in delavcem, da bi spor rešili še preden se 
tako razraste, da gre ena od strank iskat pra-
vico na sodišče.

Stranki kolektivne pogodbe sta našli reši-
tev, po kateri bodo lahko starejši delavci, ki 
že izpolnjujejo pogoje za starostno upokoji-
tev, nadaljevali z delom, da bodo usposablja-
li naslednika na svojem delovnem mestu.

Prenovljeno kolektivno pogodbo so skle-
nili za določen čas do 31. 12. 2013. Če bo 
sprejet nov zakon o delovnih razmerjih, se 
bosta stranki kolektivne pogodbe v šestih 
mesecih začeli pogajati o novi kolektivni po-
godbi, pogajanja pa bosta sklenili najkasneje 
v naslednjih šestih mesecih.

T. K.

Doslej je bil član državnega sveta tudi 
Darko Fras, sicer župan občine Sve-
ta Trojica. V državnem svetu se je 

med starejšimi in uglednimi profesorji in 
teoretiki našega sistema uveljavil kot odli-
čen poznavalec teorije in prakse na področju 
lokalne samouprave, zaradi česar so imele 
njegove besede v drugem domu slovenskega 
parlamenta vedno svojo težo. Uspešno se je 
v državnem svetu zavzemal tudi za interese 
in potrebe lokalnih skupnosti iz osrednjih 
Slovenskih goric in celotne severovzhodne 
Slovenije, pri tem pa je ostal odprt tudi za 
potrebe in pobude ter argumente drugih. Ob 
koncu njegovega zelo uspešnega mandata 
smo se pogovarjali o njegovih izkušnjah pri 
delu v državnem svetu ter o vlogi tega organa 
v naši parlamentarni demokraciji.
Na zadnji novinarski konferenci v DS je pred-
sednik državnega sveta skupaj z vodji intere-
snih skupin visoko ocenil vlogo in delo tega 
organa. Kako to vlogo vidite vi?

Državni svet je zastopnik lokalnih in funk-
cionalnih interesov v parlamentu. Kot tak 
torej zastopa predvsem stališča interesnih 
skupin, katere predstavlja. Stališča državne-
ga sveta do številnih aktualnih vprašanj se 
prav zaradi tega velikokrat razlikujejo od 
stališč posameznih političnih strank, ki jih 
le-te uveljavljajo v državnem zboru. Žal pa 
je vloga državnega sveta v zakonodajnem 
postopku omejena zgolj na zakonodajno 
iniciativo in podajanje mnenj in stališč, kar 
pa se v praksi pokaže za premalo učinkovito. 
Pravica veta na sprejete zakone ima tudi zelo 
omejene učinke, ker vsakokratna koalicija v 
večini primerov ponovno potrdi sprejeti 
zakon, ne glede na argumente za in proti 
temu. Državni svet je po moji oceni v tem 
mandatu, kljub svoji omejeni vlogi, v veliko 
primerih uspel v zakonodajnem postopku 
voditi razpravo in prisluhniti stališčem in 
predlogom civilne družbe ter stanovskih in 
interesnih združenj in nevladnih organizacij 
v veliko večji meri kot državni zbor. Prav to 
je po moje tista dodana vrednost dvodomne 
parlamentarne demokracije, ker se prav go-
tovo vsa pamet in vedenje ne začneta in ne 
končata samo pri vladi ali državnem zboru.
Vaše delo v državnem svetu je bilo zelo prepo-
znavno. Katere aktivnosti, ki ste jih izvedli kot 
državni svetnik, se vam zdijo najpomembnej-
še?

Delovno področje je tako široko, da je 
nemogoče ukvarjati se z vsemi zadevami 
poglobljeno in se je nujno 
osredotočiti na posamezne 
prioritete. Sam sem deloval 
predvsem na področju lo-
kalne samouprave, prometa, 
komunale, varstva okolja, 
prostorskega načrtovanja, 
predšolske vzgoje, zaščite in 
reševanja, stanovanjske gra-
dnje, regionalnega razvoja 
itd … Kot predsednik ko-
misije za lokalno samoupra-
vo in regionalni razvoj sem 
poskušal v čim večji meri 
zastopati interese lokalnih 
skupnosti, se pravi občin in 
regij. V tej vlogi sem se mo-
ral velikokrat izpostaviti, 
saj so se velikokrat stališča in pričakovanja 
lokalnih skupnosti razlikovala od vsakokra-
tnih političnih usmeritev in smernic aktual-
nih vlad in koalicij. Predvsem bi lahko rekel, 
da sem deloval na sistemskem nivoju in sem 
si prizadeval za sistemske spremembe v smi-
slu večje samostojnosti lokalne samouprave 
in bolj učinkovite regionalne razvojne poli-
tike. Pri tem sem svoje izkušnje, ki sem jih 

dobil v vlogi občinskega svetnika, direktorja 
občinske uprave in ne nazadnje župana, v 
čim večji meri prenašal na sistemsko raven. 
Najbolj aktiven sem bil prav na področju 
organizacije lokalne samouprave in finan-
ciranja občin, zlasti pri vprašanju izgradnje 
pokrajin kot drugega nivoja lokalne samo-
uprave, ki vodi k decentralizaciji države in 
k bolj učinkoviti regionalni razvojni politi-
ki. Ves čas sem aktivno sodeloval v raznih 
strokovnih delovnih telesih in skupinah kot 
predstavnik lokalnih interesov, velikokrat 
tudi Skupnosti občin Slovenije, ko je šlo za 
vprašanja s področja lokalne samouprave ali 
regionalnega razvoja. Med pomembnejšimi 
takšnimi aktivnostmi so bila vsakoletna do-
govarjanja z vlado glede višine povprečnine 
za financiranje občin. V državnem svetu 
sem vodil tudi veliko posvetov, okroglih miz 
in podobnih dogodkov s področja lokalne 
samouprave, varstva okolja, prostorskega 
načrtovanja in podobno. Vsa leta sem bil ak-
tiven tudi na mednarodnem področju. Tako 
sem sodeloval v nekaj projektih mednaro-
dne izmenjave izkušenj in praks s področja 
razvoja in organizacije lokalne samouprave 
ter sprejemal delegacije predstavnikov par-
lamentov ali lokalnih skupnosti ob njihovih 
obiskih v Sloveniji.
 Državni svet predstavlja tudi vez politike in 
zakonodajne oblasti s civilno družbo, ki je 
ravno v teh dneh zelo aktivna. Kako uspešen 
je bil državni svet pri prenašanju interesov lo-
kalnih skupnosti v parlamentarno odločanje?

Sodelovanje in vključevanje civilne družbe 
v parlamentarne razprave je eno pomemb-
nih področij delovanja državnega sveta in 
kot tako dodana vrednost v parlamentarni 
demokraciji. Tako je državni svet prostor, 
kjer lahko civilna družba, pa naj bodo to 
nevladne organizacije, strokovna ali pa in-
teresna združenja, enakopravno razpravlja 
in predstavlja svoja stališča in poglede na 
posamezna vprašanja. Ocenjujem da je imel 
državni svet v večini primerov velik posluh 
za stališča in predloge civilne družbe in jih je 
poskušal v čim večji meri vnašati tudi v za-
konodajne postopke. Predstavniki lokalnih 
interesov predstavljajo večino v državnem 
svetu, zato so bila stališča lokalnih skupnosti 
praviloma tudi podprta, tako na komisiji za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj kot 
tudi na plenarnih zasedanjih. Lahko pa re-
čem, da nam vedno ni uspelo doseči uvelja-
vitve teh stališč tudi v državnem zboru. Zla-
sti se je pozicija zastopanja interesov lokalne 

samouprave oslabila z izločitvijo županov 
iz državnega zbora, z uzakonitvijo nezdru-
žljivosti opravljanja funkcije poslanca in žu-
pana. Tako bo v prihodnje vloga državnega 
sveta kot zastopnika lokalnih interesov v 
parlamentu še bolj pomembna, vprašanje pa 
je, v kolikšni meri jo bo lahko izvajal.
Kaj pričakujete od državnih svetnikov v novi 
sestavi?

V Ljubljani je zadnji dan 
novembra potekal kon-
gres Sindikata obrti in 

podjetnikov Slovenije (SOPS), 
na katerem je bil za generalne-
ga sekretarja tega pomembnega 
sindikata, ki se zavzema za inte-
rese in pravice 130.000 delavcev 
v tej panogi, ponovno soglasno 
izvoljen Lenarčan Martin Mur-
šič.(Čestitamo!)

SOPS je na pogajanjih z delo-
dajalskimi združenji v Sloveniji 
glavni pogajalec na delojemal-
ski strani za sklenitev kolektivne 
pogodbe za obrt in za sklenitev 
kolektivne pogodbe za malo go-
spodarstvo.

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Nova kolektivna pogodba za obrt in 
podjetništvo
Regres v obrti leta 2013 najmanj 770,69 evra

Generalni sekretar SOP Slovenije 
ponovno Lenarčan Martin Muršič

Pogovor z dosedanjim članom državnega sveta Darkom Frasom

Državni svet – vez parlamenta s 
civilno družbo

bo izredna uskladitev pokojnin vsako leto s 
pozitivno rastjo bruto družbenega proizvo-
da ali če bo rast pokojnin dve leti zapored 
nižja od inflacije.

Zaradi proračunskega varčevanja soci-
alnim partnerjem ni uspelo najti boljših 
rešitev za pogoje upokojevanja ter odmero 
in usklajevanje pokojnin, kot so zapisani v 

sedaj že veljavnem zakonu. Pogajanja pa so 
pokazala, da se pri nas dajo izvajati reforme, 
če si vlada le vzame dovolj časa, da se pogo-
vori in uskladi s socialnimi partnerji, kar je v 
državah z dolgoletno tradicijo parlamentar-
ne demokracije samoumevno.

T. K.
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Osebno ne veliko. Seveda pa v lokalnih 
skupnostih pričakujemo, da bo državni svet 
s predstavniki lokalnih interesov v njem za-
stopal njihove interese - se pravi stališča, ki 
bodo verificirana na obeh reprezentativnih 
združenjih slovenskih občin in ne stališč 
ali interesov posameznih političnih strank 
ali drugih interesnih skupin. Predvsem pa 
si želim, da bi državni svetniki znali ohra-
niti visoko stopnjo integritete in standardov 
morale in etike, ki mora veljati za vse javne 
funkcionarje, državni svetniki pa morajo pri 
tem biti vzor tudi vsem ostalim.
Bi bile potrebne kakšne spremembe pri voli-
tvah v državni svet? Ali pri sedanjem sistemu 
volitev državnih svetnikov obstaja nevarnost, 
da bodo interesi političnih strank prevladali 
nad interesi posameznih interesnih skupin?

Izkušnje dosedanjih volitev, predvsem pa 
tudi zadnji ekstremni primeri, kažejo, da bi 
bile določene spremembe nujno potrebne. 
Osebno menim, da bi morale biti spremem-
be narejene v smeri, da bi se zmanjšal vpliv 
političnih strank na izvolitev predstavnikov 
lokalnih interesov. Pri zadnjih volitvah je bil 
neke vrste absurd dejstvo, da so se politične 
stranke, ki so zagovarjale ukinitev držav-
nega sveta, najbolj angažirale na volitvah 
predstavnikov lokalnih interesov. Problem, 
ki ga vidim, je v tem, da dogovorov o tem, 
kdo bo predstavnik lokalnih skupnosti, 
niso prepuščale lokalnim skupnostim, da 
se o tem dogovorijo, ampak so nastopale z 

enim kandidatom kot kandidatom politične 
stranke in ne lokalne skupnosti. To je za de-
lovanje in neodvisnost državnega sveta zelo 
slabo, saj je ob tako velikem vplivu politič-
nih strank razprava in odločanje v držav-
nem svetu samo replika iz državnega zbora 
in kot taka potem nima nobenega smisla. 
Spremembe bi torej morale omejiti vpliv 
političnih strank in omogočiti, da se lokal-
ne skupnosti med seboj dogovorijo o kan-
didatih, oziroma njihovem zastopniku brez 
velikega vpliva političnih strank. Zato bi se 
po mojem mnenju moralo izvoljene elektor-
je, predstavnike občinskih svetov, omejiti v 
njihovi svobodni izbiri, katerega kandidata 
bodo podprli. To bi se dalo doseči na način, 
da bi se, recimo, občinski svet opredelil do 
tega, katerega kandidata podpira, in na neki 
način zavezal svoje predstavnike – elektorje, 
kako naj glasujejo. Glede na način opravlja-
nja funkcije državnega svetnika in naravo 
dela bi bilo smiselno tudi razmišljati, da bi 
to naj bil župan ali podžupan občine, ker bo 
tako najbolj zagotovljena vez med lokalnimi 
skupnostmi in svetnikom. Razen tega pa bi 
verjetno bilo smiselno razmisliti tudi o pre-
oblikovanju volilnih enot, ker so nekatere 
geografsko tako neposrečene, da posegajo v 
več regij, pa tudi glede na njihovo velikost so 
zelo nesorazmerne. V nekaterih pa na pri-
mer posamezna občina razpolaga z večino 
elektorjev, kar v praksi pomeni, da je vedno 
izvoljen kandidat te iste občine.

Tomaž Kšela, foto: D. Fras 

skih držav in ravno zato bodo sanacijska in investicijska sredstva za ta namen na razpolago 
tudi v prihodnjih letih.

Delovni obisk je bil nadvse dragocena izkušnja, ki je vsem udeležencem omogočila po-
drobnejši vpogled v delovanje Evrope, povezave 27-ih držav članic. Velika zahvala za organi-
zacijo obiska gre Evropski komisiji in njenemu predstavništvu v Ljubljani ter Skupnosti občin 

Slovenije in Združenju 
občin Slovenije. V po-
sebno čast nam je bilo 
imeti srečanja z izre-
dno strokovno pod-
kovanimi sogovorniki 
in seveda tudi z evrop-
skim komisarjem dr. 
Janezom Potočnikom. 
Ta delovni obisk je vse-
kakor omogočil tudi 
večjo prepletenost in 
povezanost vseh ude-
ležencev, kar bo ne-
dvomno pripomoglo k 
večji učinkovitosti dela 
v lokalnem okolju.

Pripravili člani Delovne skupine SOS za črpanje EU sredstev:
mag. Vito KRANER, Občina Cerkvenjak 

Anita Manfreda, Občina Šempeter-Vrtojba
Ivana Štrkalj, Mestna občina Koper

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je v sodelova-
nju s Skupnostjo in z Združenjem občin Slovenije v no-
vembru organiziralo izobraževalni seminar v Bruslju, ki 

smo se ga od 21. do 23. novembra udeležili predstavniki združenj, nekateri župani, direktorji 
občinskih uprav in člani Delovne skupine SOS za boljše črpanje EU sredstev. Namen izobra-
ževanja je bil pridobivanje dodatnega znanja in relevantnih informacij, ki naj bi jih udeleženci 
posredovali širši lokalni skupnosti. Izobraževalni sestanki so potekali v Berlaymontu, sedežu 
Evropske komisije, v prostorih Evropskega parlamenta ter na odboru regij. Udeleženci smo se 
seznanili z vlogo Evropske komisije v EU. Predstavljen nam je bil delovni program za leto 2013 
s posebnim poudarkom na prihajajočem evropskem letu državljanov. Delovni program za leto 
2013 določa dolgoročno vizijo, kakšna naj bi bila podoba Evropske unije z vidika ključnih po-
dročij politike. Glavni cilj in najpomembnejša naloga, ki si jo nalaga, bo izhod iz gospodarske 
krize in ponovna vzpostavitev rasti v EU. V ta namen je Komisija v obravnavo že predložila 
širok izbor predlogov za krepitev rasti, o katerih sedaj potekajo pogajanja s sozakonodajalci.

Nova finančna perspektiva 2014-2020 je bila ena ključnih tem, ki je med udeleženci zbudi-
la veliko zanimanja. Predstavljeno nam je bilo, da se sredstva za 
kohezijsko in strukturno politiko v naslednjem finančnem okviru 
na nivoju Slovenije ne bodo zmanjšala, ostajamo torej še vedno 
neto prejemniki sredstev, kar je gotovo dobra novica. Novost, ki 
jo nov finančni okvir prinaša, bo razdeljenost Slovenije na dve 
regiji; vzhodna – manj razvita (BDP nižji od 75 %) in zahodna 
– bolj razvita (BDP višji od 90 %), kar bo vplivalo na višino sofi-
nanciranja EU sredstev. Vzhodna regija bo tako kot v sedanjem 
finančnem okviru sofinancirana od 75-85 %, zahodna regija (ki 
že sedaj dosega BDP 116 %) pa do 75 %. Za zahodno regijo se 
predvideva tako imenovana zaščitna mreža, ki bo omogočala bolj 
postopen prehod med razvite regije. Vlaganje bo vsekakor manj 
kohezijsko in bolj strukturno usmerjeno. Poudarek bo na vsebi-
nah, ki bodo dajale največjo dodano vrednost in ustvarjale nova 
delovna mesta.

V nadaljevanju smo se seznanili z delovanjem Evropskega par-
lamenta, delovanjem OLAF-a in z nekaterimi direktnimi evrop-
skimi razpisi (npr. Evropa za državljane).

Veliko zanimanje je spodbudila tematika širjenja programa in 
območij Natura 2000 s posebnim poudarkom na sožitju zaščite 
narave in hkratne možnosti razvoja za lokalne skupnosti. Poseb-
no težo pa je imelo srečanje z evropskim komisarjem za okolje 
dr. Janezom Potočnikom. Predstavil nam je delo direktorata in v 
obliki konstruktivnega pogovora predstavil novosti, ki se načr-
tujejo. Poudaril je, da v naslednji finančni perspektivi 2014-2020 
Slovenija ne bo dobila nič več sredstev za odlagališča odpadkov 
ali sanacijo nekdanjih deponij. Spodbujalo se bo samo investicije 
v razvoj modernih sežigalnic s ciljem povečanja procenta že pred-
hodno ločenih odpadkov. Podprte bodo tudi investicije v zaščito 
vodnih virov ter pridobivanje alternativnih virov energije. Veliko 
je bilo vprašanj, ki so se nanašala na biotsko raznovrstnost ter tuje 
agresivne vrste, ki se pojavljajo v naših okoljih. Cilj je spodbuditi 
kmetovalce, da racionalno in dolgoročno upravljajo z naravnimi 
danostmi. Vsi vodotoki so in bodo velika skupna skrb vseh evrop-

Delovni obisk evropskih 
institucij v Bruslju
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PRAVNA POMOČ OBČANOM
V Lenartu, na Trgu osvoboditve 6/II (v stavbi bivše policije), 
odpira pisarno društvo Zavetje, ki so ga leta 2011 ustanovile 
tri univerzitetne diplomirane pravnice z željo po zagotavljanju 
pravne pomoči in pravnih storitev vsem skupinam prebivalstva.
Društvo nudi pravno pomoč v obliki prvega brezplačnega 
pravnega nasveta, ostale storitve se plačajo po neprofitnih 
cenah v skladu z veljavnim cenikom.

Pravna pomoč v obliki prvega brezplačnega pravnega nasveta zajema:
krajše pravno svetovanje, -
informiranje o zakonodajnih novostih, -
obveščanje o aktualnih družbenih temah. -

Svetujejo vam glede uveljavljanja posameznih pravic pred državnimi organi, zavodi, 
institucijami ali sodišči ter nudijo svetovanje na različnih področjih prava. 
Izvajajo tudi postopek mediacije, v kolikor želite morebitne spore reševati izvensodno 
ter z nižjimi stroški. 
Tistim, ki do njih ne morete, nudijo pravno pomoč in druge storitve društva tudi na 
domu.

Pisarna bo odprta vsak torek med 10. in 12. uro ter 13. in 16. uro, 
z delom začnejo s 15. 1. 2013. 

GSM: 031 453 406 (izven uradnih ur)
e-pošta: d.zavetje@gmail.com, spletna stran: www.drustvozavetje.org
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Na 14. seji lenarškega občinskega sveta, 
ki je potekala 29. novembra, je bila dana 
informacija, da je sprožen postopek proti 
podjetju Papirservis zaradi neupoštevanja 
in neizvrševanja dogovora glede proizvo-
dnih postopkov. 

Župan Kramberger: »To podjetje v 
zadnjem času procesira nekoliko manj 
odpadkov, ampak vseeno je delo s temi 
odpadki v industrijski coni moteče za so-
sednje objekte in ljudi.«

Papirservis še vedno razburja okolico

»Na občino Lenart je prišla pobuda, ki 
je bila predstavljena tudi v Centru Sloven-
skih goric. Na predstavitev so prišli po-
budniki kot tudi strokovnjaki s področja 
lesno-predelovalne industrije. Predstavili 
so ambiciozen projekt, za katerega bi po-
trebovali 30 ha zemljišč za objekte za izde-
lavo lesnih lepljencev za masivno pohištvo 
in izgradnjo lesenih objektov. Ob tem bi 
biomaso izkoristili kot energent, bilo bi pa 
še nekaj spremljajočih objektov, povezanih 
z glavnim objektom. Zamisel je zanimiva. 

Če jo bodo investitorji pripeljali tako da-
leč, jo bomo servisirali, seveda v skladu z 
našo zakonodajo. Za nas je pomembno, 
da se zemljišča prodajo za primerno ceno. 
Seveda bo odločal občinski svet. Seveda pa 
ne želimo, da bi se na tem prostoru doga-
jale okoljsko sporne zadeve, zato želimo 
natančne podatke. Vse, kar je bilo pred-
stavljeno, je bilo zelo ambiciozno, tudi zelo 
drago,« je na vprašanje Ovtarjevih novic 
odgovoril lenarški župan Janez Kramber-
ger.

Objekt za predelavo lesa v novi poslovno-
industrijski coni?

Seznanili so nas sicer, da bo prihodnje leto 
ali še letos ponovno razpis, vendar bo delež 
sofinanciranja nižji, okrog 30 % upravičenih 
sredstev, kar je nesprejemljivo. Okrog 70 % 
lastnih sredstev ne bomo mogli zagotoviti. 
Teh projektov v proračuna za prihodnji dve 
leti tako nismo uvrstili. Če bi se položaj spre-
menil ali če bi uspeli zagotoviti vire lastnih 
sredstev, bomo to v proračunu popravili.
Pri projektu celovite oskrbe z vodo je mnogo 
narejenega, velik del primarnega omrežja je 
zgrajen. A na območju občine, kjer ni mogoča 
priključitev na javni vodovod, gospodinjstva 
še čakajo na možnost priključka.

Projekt, katerega nosilka je občina Lenart, 
teče že kar nekaj časa in gre h koncu. V Kun-
goti so se pred kratkim razveselili vodovoda. 
Investicija je bila dolgo-
ročno izredno pomembna 
in nujna. Za prihodnjih 
30 let z njo zagotavljamo 
zadostne količine zdra-
ve pitne vode ne samo za 
prebivalce, ampak tudi 
za razvoj gospodarstva v 
prihodnosti. Problemi, 
ki nam jih pri izvajanju 
projekta povzroča držav-
na birokracija, so izredno 
veliki. V naši občini smo 
uspeli zagotoviti zado-
stne količine vode, da se 
bodo lahko gospodinjstva 
priključevala na mestni 
vodovod. Problem je pred-
vsem v KS Voličina, kjer 
imamo šest vaških vodovodov. Ti so plitvi in 
izpostavljeni obremenilnim vplivom dežja 
ali drugih dejavnikov. Voda je mnogokrat 
neustrezna. Jo kontroliramo, kloriramo in 
redno analiziramo, kar tudi veliko stane. Iz 
primarnega voda bi po razpršeno poseljenih 
grebenih morali speljati dvanajst daljših se-
kundarnih vodov, na katera bi se lahko pri-
ključila gospodinjstva. Za to bi potrebovali 
krepek milijon evrov, a v tem trenutku ne 
vem, kje ga dobiti. V dveletnem proračunu 
je predvidenih okrog 300 tisoč evrov, da bi 
lahko začeli postopno graditi te odseke tam, 
kjer so največje težave z vaškimi zajetji. 
To je tudi odgovor na peticijo, ki so vam jo 
namenili prebivalci Voličine, ki niso priklju-
čeni na javni vodovod, s katero zahtevajo čim 
hitrejši dostop do neoporečne pitne vode.

Voda je osnovna dobrina, ki jo mora 
lokalna skupnost zagotavljati svojim ob-
čanom. Končno smo pripeljali zadostne 
količine vode, zdaj moramo nadaljevati s 
sekundarnim omrežjem. Kakšne so mo-

žnosti, sem povedal. Pričakujemo pa tudi 
kooperativnost prebivalcev pri zagotavlja-
nju tras, služnosti in podobnega. Tukaj so 
mnogokrat težave, ki še povečajo stroške. 
Upam, da bomo lahko sekundarne vode čim 
prej zgradili in da bodo ljudje tudi razumeli 
finančni položaj skupnosti in naše občine. 
Naša naloga je še naprej iskati sredstva, ki bi 
jih lahko vložili v tovrstne naložbe.
Dotakniva se še nekaterih investicij, ki bi že 
morale teči ali steči, pa še niso. O nekaterih je 
med občani veliko govora in tudi vprašanj. 

V prihodnjem proračunu so tri večje inve-
sticije. Prva je sanacija in dogradnja čistilnih 
naprav v občini, projekt je vreden okrog 2 
milijona evrov. Nadgraditi želimo nedelu-
jočo čistilno napravo ob Velki in čistilno 

napravo v Voličini ter v južnem delu mesta 
Lenart zgraditi prečrpalno čistilno napravo 
za črpanje fekalnih vod na centralno čistilno 
napravo. Prijavili smo se na razpis, izkoristiti 
namreč želimo evropska kohezijska sredstva 
v vrednosti nekaj manj kot milijon 300 tisoč 
evrov. Milijon je občinskih investicijskih 
sredstev. Upam, da bomo na razpisu uspeli 
in celovito rešili problem čiščenja odpadnih 
vod v naši občini. Zdaj delujeta le čistilni na-
pravi v Hrastovcu in Močni, dve v Lenartu 
in voličinska pa ne delujejo. Pripravili smo 
vso dokumentacijo, imamo tudi gradbeno 
dovoljenje. Kot v oskrbo z vodo je tudi ta in-
vesticija izredno pomembna za občino.

Druga je investicija v energetsko sanacijo 
osnovne šole Lenart. Energetsko želimo sa-
nirati dve stavbi; ena je zelo dotrajana, pu-
šča tudi streha. Tudi tukaj kandidiramo za 
razpisana sredstva. Tretja investicija pa je iz-
gradnja komunalne infrastrukture v novem 
naselju Radehova, s katero smo že začeli in 
bo potekala tudi v prihodnjem letu.

Edvard Pukšič

V slovenskih občinah v tem času spre-
jemajo občinske proračune za nasle-
dnji dve leti. Če so finančni tokovi 

kljub vedno globlji krizi za leto 2013 še vsaj 
delno predvidljivi, to ne velja več za leto 2014. 
O proračunih za leti 2013 in 2014 za občino 
Lenart so v 2. branju občinski svetniki raz-
pravljali in sklepali v četrtek, 20. decembra. 
Najilustrativnejše podrobnejše podatke o 
posameznih postavkah bomo objavili v ja-

nuarski številki. O tem, v kakšnih okvirih se 
bodo (predvidoma) gibali proračunski pri-
hodki in odhodki v letu, ki prihaja, in na kaj 
lahko računajo proračunski porabniki, smo 
se pogovarjali z lenarškim županom mag. Ja-
nezom Krambergerjem.
Kriza se stopnjuje, položaj se spreminja iz te-
dna v teden. V občinah ste pripravili dveletne 
proračune, sestavljanje pa niti približno ni 
enostavno, kajti iz proračunskih dokumentov 
praktično izhaja vse, kar naj bi se v občini 
dogajalo.

Pri denarju se vse začne in vse konča! V 
gospodarsko zapletenih časih je zelo težko 
sestavljati proračun. Tudi ko gospodarstvo 
cveti, jih je težko sestavljati, kajti potrebe 
vedno presegajo razpoložljiva sredstva. V 
času, ko na koncu predora še vedno ne vidi-

mo luči, ko ne vemo, ali bo konec leta 2013 
ali 2014 položaj boljši, je še toliko težje. V 
naši občini je ta čas zaposlenih okrog 4 ti-
soč ljudi, a napovedujejo se odpuščanja, kar 
bo najbolj vplivalo na položaj naše občine, 
na druge nekoliko manj. Pritisk na social-
ne transferje se bo povečal, vendar obsega 
ni moč predvideti. Tudi povprečnina, ki 
jo dobimo od države in jo vkalkuliramo v 
proračun, se je znižala. Izvirnih prihodkov 
imajo občine zelo malo. Še vedno močno ra-
čunamo na prodajo zemljišč v novi poslov-
no-industrijski coni in na nove investitorje. 

Občina pa ima pri privabljanju investitorjev 
zelo omejene možnosti. Investitorji namreč 
pričakujejo konkretne spremembe pri davč-
ni politiki, ki bi morala biti za gospodarstvo 
stimulativna, in pri fleksibilnejši zaposlitve-
ni zakonodaji.
Kakšni sta za prihodnje leto videti prihodkov-
na in odhodkovna stran proračuna. Za leto 
2014 je še premalo otipljivih kazalcev, da bi se 
o njih lahko pogovarjala.

Osnovni del proračuna ob-
čine Lenart, ki šteje slabih 8 
tisoč prebivalcev, je okrog 7, 
5 milijona evrov. Celoten pro-
račun sicer obsega skoraj 14 
milijonov, ker je v njem zajeta 
investicija za celovito oskrbo 
SV Slovenije s pitno vodo, ki 
se v velikem delu prestavlja v 
leto 2013. Glavnina izvajal-
skih del je sicer zaključena, a 
finančno še ni pokrita. Ker je 
občina Lenart koordinatorica 
projekta za vse sodelujoče ob-
čine, gredo vse finance preko 
lenarškega proračuna.
Proračunski porabniki se bodo 
morali sprijazniti z manj sred-
stev. Kje odvzeti, da bodo de-
javnosti vendarle tekle v zado-
voljivem obsegu?

Priprava proračuna, ko je potrebno iskati 
vire in krčiti sredstva na vseh področjih, je 
zelo zahtevna zame in za občinsko upravo. 
Tudi za občinske svetnike, ki proračun po-
trjujejo, a želijo vsak na svojem področju 
ohraniti čim več investicij. Že nekaj časa 
smo uokvirjeni v varčevalni program. V 
vrtcih in osnovnih šolah smo ob plačah v 
proračunu znižali tudi materialne stroške. Z 
ravnateljema obeh šol smo se nekako sku-
šali dogovoriti za ohranitev vsaj nekakšnega 
nivoja standardov, da ne bi preveč globoko 
zarezali. Globoko pa smo zarezali v občin-
ske investicije. Ohranili smo le tiste, ki so 
že v teku in so sofinancirane z evropskimi 
in državnimi sredstvi. Prav tako smo sofi-
nancirane projekte ohranili v proračunu za 
prihodnji dve leti. Ohranili smo sredstva za 
vzdrževanje cestne infrastrukture, razvojne 

programe z novogra-
dnjami pa smo morali 
začasno izločiti. Če 
bomo v občini prišli do 
potrebnih sredstev, jih 
bomo ponovno uvrsti-
li. V tem primeru bom 
občinskemu svetu pre-
dlagal rebalans prora-
čuna. Odgovoren sem 
za to, da ne sprejema-
mo novih obveznosti, 
preden ne poplačamo 
starih, in občine ne 
privedemo v položaj, 
da ne bi mogli zago-
tavljati likvidnost in 
poravnavati zakonskih 
proračunskih obvez.

Občina Lenart in sosednje občine ste bile do-
slej zelo uspešne pri črpanju evropskih sred-
stev in sredstev iz državnih razpisov. Zdaj je 
videti, da se je pri državnih razpisih zaprlo. 
Tako je obtičala obnova štirih vaških jeder v 
občini Lenart.

Za naselja Selce, Zavrh, Lormanje in Še-
tarova smo pripravili vso dokumentacijo za 
razpis. Za pripravo dokumentacije in odkup 
nekaterih potrebnih zemljišč smo porabili 
znatna sredstva. Ker nismo dosegli potreb-
nega števila točk, je vse skupaj padlo v vodo. 

Lenart

Kriza stiska tudi proračun občine 
Lenart

AKTUALNO IZ OBČIN

Energetska sanacija osnovne šole

Komunalna infrastruktura v novem delu Radehove
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Kljub finančni in gospodarski krizi v 
Sloveniji bo leto 2012 v kroniki ob-
čine Cerkvenjak ostalo zapisano kot 

eno najbolj investicijsko naravnanih oziroma 
uspešnih let. Kot pravi župan občine Cerkve-
njak Marjan Žmavc, so bile največje investi-
cije, ki so se končale v 
letošnjem letu, načrto-
vane že mnogo prej. Na 
občini so se sicer zave-
dali, da v kriznih časih 
ni lahko investirati, 
vendar pa ob tem niso 
pozabili na staro ljud-
sko modrost, ki uči, da 
priložnost zamujena, 
ne vrne se nobena.

Žmavc to ponazarja 
s slikovitim primerom: 
»Veste, to je tako, kot 
če doma gradiš hišo. 
Ko imaš narejene vse 
načrte in urejena vsa 
dovoljenja in druge 
papirje, je velik del 
sredstev za investicijo 
že porabljen. Če hiše 
ne zgradiš, ti ta denar 
propade. Hiše pa ne moreš postaviti samo 
na pol, brez strehe, ker ti potem v nekaj letih 
vse propade. Zato smo kljub težjim pogojem 
pri financiranju občin in pri pridobivanju 
evropskih in državnih sredstev investicije, ki 
so bile načrtovane v boljših časih, izvedli do 
konca – tako, da jih Cerkvenjačanke in Cer-
kvenjačani že lahko s pridom uporabljajo in 
koristijo in imajo nekaj od njih. Drugače bi 
velika sredstva, ki jih je občina že vložila v 
pripravo teh investicij, izgubili, kraj in obča-
ni pa ne bi od njih imeli nič.«

Seveda pa je vodenje investicij v teh kri-
znih časih terjalo od občinske uprave na čelu 

z direktorjem mag. Vitom Kranerjem veliko 
znanja, prizadevanj in vztrajnosti, za kar si 
po županovih besedah zaslužijo vse prizna-
nje.

Tik pred koncem leta 2011 so v Cerkve-
njaku predali namenu razširjeno čistilno na-

pravo v Kadrencih s kanalizacijskim omrež-
jem, ki že brezhibno služi svojemu namenu.

Letos je občina Cerkvenjak Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Cerkvenjak 
pomagala kupiti novo in zelo dobro opre-
mljeno sodobno gasilsko vozilo, ki se je ob 
elementarnih nesrečah že izkazalo kot zelo 
koristno. Z njim so Cerkvenjaški gasilci ob 
letošnjih poplavah že priskočili na pomoč 
ljudem v Malečniku, ki jim je voda opusto-
šila domove.

Jeseni so v Arheološkem parku v Brengovi 
predali v uporabo nov turistični objekt, ki 
je namenjen obiskovalcem rimskih gomil, 

starejših od 65 let, kar je med slovenskimi 
občinami, kjer je običajno starejših več kot 
otrok, prava redkost. To pa je tisto, kar vsa-
kemu kraju in občini prinaša največjo per-
spektivo. Zato ne presenečajo besede župana 
Gumzarja, ki je že več desetletij glavni stra-
teg razvoja kraja: »V naslednjih dveh letih in 
pol bomo največ pozornosti posvetili inve-
sticiji v izgradnjo novega vrtca.«

Kako v občini Benedikt naprej v letu 2013? 
»V teh kriznih časih, ko država občinam 
niža glavarino, se bomo osredotočili na to, 
da bomo v kar najboljši 'kondiciji' ohranjali 
vse, kar nam je v preteklosti z velikimi na-
pori in marsikdaj tudi odpovedovanji uspelo 
zgraditi in pridobiti. Občankam in občanom 
moramo zagotoviti, da bodo lahko normal-
no uporabljali in koristili vse, kar nam je v 
preteklosti uspelo pridobiti,« pojasnjuje Gu-
mzar. 

V tej smeri bo naravnan tudi proračun 
občine za naslednje leto. Proračuna za leto 
2013 v občini še nimajo pripravljenega, 
ker imajo za obdobje od januarja do marca 
naslednje leto sprejet sklep o začasnem fi-
nanciranju občin. Na zadnji letošnji seji pa 
so občinski svetniki osrednjo skrb posveti-
li sprejemu odloka o rebalansu občinskega 
proračuna za leto 2012, ki bo osnova tudi za 
pripravo proračunskih dokumentov za na-
slednje leto.

Slovenijo v teh dneh pretresajo spontani 
protesti ljudi, ki so posledica vse večje soci-
alne stiske in nezadovoljstva ljudi z doseže-
no stopnjo demokracije.

»Tudi v občini Benedikt se socialne raz-
mere poslabšujejo,« pravi Gumzar. Kot smo 
v Ovtarjevih novicah že poročali, se zaradi 
nove socialne zakonodaje odhodki občine 
za socialne pravice občanov niso zmanjšali, 
temveč celo nekoliko povečali. 

»Kakšen je socialni položaj prebivalcev v 
občini, je realno zelo težko oceniti,« pravi 

Gumzar. »Pri nas smo ljudje takšni, da svoje 
stiske ne kažemo radi navzven. Več konkre-
tnih podatkov imajo na Centru za socialno 
delo v Lenartu, vendar se tudi tja ne zatečejo 
vsi, ki so pomoči potrebni. V občini si pri-
zadevamo po naših močeh ljudem pomagati 
in jih usmerjati na Center za socialno delo, 
vendar marsikdo ne želi pokazati, da je v 
stiski.« Pred dvema letoma je po podatkih 
državnega statističnega urada v občini Be-
nedikt prejemal vsaj eno denarno socialno 
pomoč vsak 21. prebivalec občine, v Slove-
niji pa vsak 23. prebivalec.

Tudi stopnja brezposelnosti je v občini 
Benedikt nekoliko manjša od povprečja v 
regiji in državi, vendar pa je župan Milan 
Gumzar zaskrbljen, saj so v Preventu Halo-
gu v Lenartu že napovedali, da bodo odpu-
stili večje število presežnih delavcev. Znano 
pa je, da največ delavk in delavcev iz občine 
Benedikt dela ravno v Preventu Halogu in v 
TBP v Lenartu.

Gumzar povsem razume proteste ljudi, 
ki se vrstijo v večjih krajih v Sloveniji, saj je 
veliko ljudi v stiski, pa tudi marsikateri poli-
tik se obnaša samopašno, s čimer dela škodo 
vsem, tudi tistim, ki se iskreno trudijo za ra-
zvoj svojih krajev in občin. »V manjših obči-
nah, kjer imamo župani in občinski svetniki 
bolj neposreden in tako rekoč dnevni stik 
z občani, takšnih napetosti ne zaznavamo, 
vendar se moramo kljub temu truditi, da bo 
naše delo tudi v teh kriznih časih čim bolj 
transparentno. Občani imajo pravico imeti 
vpogled v naše delo in nas nadzirati.«

Kljub kriznim razmeram Gumzar za ra-
zvoj Benedikta v naslednjem letu ni zaskr-
bljen, saj občine niso samo za to, da bi inve-
stirale. Na številnih področjih lahko veliko 
prispevajo k razvoju na svojem območju ter 
k dvigu kakovosti življenja z manj sredstvi in 
z veliko zavzetosti in volje.

T. K.

»Zaradi finančne in gospodarske krize v 
državi v naslednjem letu v občini Be-
nedikt ne načrtujemo večjih investicij. 

Jasno in glasno moramo povedati, da teh 

naslednje leto ne bo,« nam je v teh predno-
voletnih dneh dejal župan občine Benedikt 
Milan Gumzar. Ni problem samo v tem, da 
je država vse bolj mačehovska pri financira-
nju občin, saj je močno zmanjšala glavarino, 

temveč v sedanjih kriznih časih tudi občina 
Benedikt ni uspela prodati nekaterih parcel v 
obrtni in stanovanjski coni, zato prihodki ne 
dosegajo načrtovanih. 

Res pa je, da so v ob-
čini Benedikt ogromno 
investirali v prejšnjih 
letih ter kraj in obči-
no dodobra opremili 
s sodobno komunalno 
in drugo infrastruk-
turo. Ne gre samo za 
izgradnjo komunalne 
infrastrukture in mo-
dernizacijo cest, tem-
več tudi za vlaganja 
na področju izobraže-
vanja, športa, kulture 
in drugih družbenih 
dejavnosti. Danes je 
Benedikt eden od naj-
lepše in najbolj sodob-
no urejenih krajev v 
severovzhodni Slove-

niji, ki se za nameček postavlja še z najnižjo 
povprečno starostjo svojega prebivalstva. 
Povedano po domače: v Benediktu je veliko 
otrok in mladine. V občini Benedikt pride 
po podatkih državnega statističnega urada 
na sto otrok, starih do 14 let, samo 65 oseb, 

V novem trgo-
vskem centru 
v Lenartu, ob 

vpadnici iz mariborske 
smeri in Poleno, so v 
sredo, 19. decembra, 
odprli vrata Eurospin, 
Kik, Pal Media in ka-
varna Kafe Lena. V 
kratkem bodo odprli še 
market Tedi. Na uradni 
otvoritvi sta spregovo-
rila eden od lastnikov 
investitorja, PC Izbira 
iz Maribora, Mitja Bar-
bič in lenarški župan 
Janez Kramberger.

Nove objekte je blagoslovil lenarški nad-

dekan Martin Bezgovšek.
Trgovski center obsega 3 tisoč kvadratnih 

metrov in je prvi del nad 5 milijonov evrov 
vredne naložbe. V drugem 
delu bodo zgradila dva 
stanovanjska stolpiča, ki 
naj bi ju predali namenu 
prihodnje leto.

Gradbena dela izvaja 
Trgograd Inženiring iz 
Maribora. V sklopu gra-
dnje novega poslovno-sta-
novanjskega centra so na 
glavni cesti Lenart-Mari-
bor zgradili tudi krožišče.

E. Pukšič, Foto Tone

AKTUALNO IZ OBČIN

Središče Benedikta je v teh predprazničnih dneh lepo okrašeno, kar prispe-
va k urejeni podobi kraja in občine.

Benedikt

Ohraniti v »dobri kondiciji« vse 
zgrajeno in pridobljeno

Čeprav postaja Cerkvenjak z avtocestnim priključkom, poslovno-obrtno 
cono, športno-rekreacijskim centrom, trgovinami, gostinskimi lokali in 
urejeno infrastrukturo pomembno občinsko središče, se zimska veduta 
kraja ni veliko spremenila.

Župan Janez Kram-
berger in eden od 
lastnikov PC Izbira 
Mitja Barbič sta s 
prerezom traku odprla 
nov trgovski center.

Cerkvenjak

Bogata investicijska bera

Nova trgovski center in krožišče ob 
lenarški vpadnici
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hold Ambros: »V Avstriji je obstajalo nekaj 
pionirjev začetnikov, ki so rastlinsko napra-
vo izvedli, ker so to enostavno želeli naredi-
ti. Bila je tudi zakonodajna obveza za izved-
bo čiščenja odpadne vode. To pomeni, da 
posameznik ne stoji pred vprašanjem, ali bo 
nekaj naredil ali ne, marveč, kaj bo naredil. 
Zato sem povsem prepričan, da je ta sistem, 
ki ga lahko ponudimo, tako gospodarna kot 
ekološko smiselna različica čiščenja odpa-
dne vode, ker poteka brez energije od zunaj, 
brez elektrike. In kaj pomaga, če po eni stra-
ni čistimo odpadno vodo, na drugi strani pa 
moramo graditi jedrske elektrarne, da proi-
zvedemo električno energijo, da lahko čisti-
mo odpadno vodo?! To v resnici ni trajno-
stni vidik gledanja. Z rastlinskimi čistilnimi 
napravami je mogoče izvesti čiščenje odpa-
dne vode brez energije od zunaj. In to prav 
v pokrajini, kot je tukaj, ko vedno nastopajo 
določene višinske razlike. Seveda bo potreb-
no veliko prepričevanja, vendar verjamem, 
da je to mogoče.« Tehnološka tradicija: »Že 
pred več kot dvajsetimi leti smo poskušali z 
gradnjami takšnih naprav. Takrat sta bili dve 
smeri. V prvi so bili ljudje, ki so prišli z uni-
verz, ki so ta sistem obrav-
navali zelo znanstveno in 
so ga raziskovali. Drugi tir 
smo bili potem mi, ki smo 
dejali: »Ne koristi nam nič, 
če smo rastlinske čistilne 
naprave raziskali v zadnji 
detajl, mi jih želimo gradi-
ti«. Takrat smo ustanovili 
t. i. »skupine za gradnjo v 

lastni izvedbi«. Udeleženih je bilo približno 
10 ljudi in skupaj smo zgradili prve naprave. 
Zbrali smo izkušnje in sistem je dozorel. Po-
stavili smo več kot 3000 naprav. Ustvaril se 
je efekt snežene krogle,« zaključi Reinhold. 
Do kdaj pa naj bi te čistilne naprave stale: 
»Do konca leta 2017 naj bi vsaka hiša imela 
urejen problem komunalne odpadne vode. 
So pa določena področja, kot npr. povirje 
rek Ščavnice in Pesnice, ki so zelo onesna-
žena in morajo imeti to urejeno že do konca 
leta 2015. Na teh območjih je tudi država 
zaostrila kriterije za občine za izgradnjo 
javnega kanalizacijskega omrežja. V naši 
neposredni okolici se to dotika agromeracije 
na Tratah in ob cesti Trate – Sladki Vrh na 
Zgornji Velki in še veliko takšnih po Slo-
veniji. Tako država državljane nekoliko sili, 
da se premaknemo tudi na tem področju,« 
opomni Drago Weinhandl, ki je za pojasnila 
v zvezi z omenjeno tematiko dosegljiv tudi 
vsako sredo od 15. do 17. ure v sejni sobi v 
pritličju občine Sveta Ana.

Suzana Rejak Breznik

V času, ko spremljamo novice o pro-
padu in stečajih podjetij, je zelo 
pozitivno, če zasledimo ustanovitev 

novega in perspektivnega podjetja, še pose-
bej, če je to v domači občini. Tako je Drago 
Weinhandl s Sv. Ane skupaj z Reinholdom 
Ambrosom iz Gradca ustanovil podjetje, 

drugo v Sloveniji, ki se ukvarja z izgradnjo 
bioloških čistilnih naprav.

Drago Weinhandl je pred časom po sili 
razmer začel spremljati biološke čistilne na-
prave. Ker so ga pritegnile, je v Avstriji na-
vezal stike z Reinholdom Ambrosom, s ka-
terim sta dokaj hitro ugotovila, da podobno 
razmišljata o skupnem projektu. Drago ima 
znanje in zagnanost, Reinhold pa preudar-
nost in več kot dvajsetletne izkušnje, saj je 
bilo njegovo podjetje med pionirji v Avstriji 
na področju ekološkega čiščenja odpadnih 
voda. Winhandl je takole predstavil podje-
tje: »Partner v podjetju je v Avstriji solastnik 
projektivnega biroja, kjer dela približno 10 
ljudi in so v zadnjih dvajsetih letih odgo-
vorni za več kot 3000 naprav v Avstriji in 
Nemčiji. Njihove rešitve so povzeli tudi na 
avstrijskem inštitutu za standardizacijo in 
jih vključili v avstrijske nacionalne stan-
darde, ki jih za razliko od Slovenije imajo. 
Sem v dogovoru z njimi, da bomo tehnično-
tehnološke rešitve za Slovenijo ponujali po 
celoviti obravnavi posameznega primera.« 
Pojasnil je še dejavnost podjetja, ki je bilo v 

času našega pogovora ob začetku novembra 
ustanovljeno dobri dve uri: »Gradnja ra-
stlinskih čistilnih naprav, nudenje pomoči 
pri vzdrževanju in pomoč pri ozaveščanju 
ljudi. Nudimo celovito podporo od gradnje 
in potem skozi proces obratovanja čistilne 
naprave. Sama gradnja je možna na dva na-
čina: izvedba v lastni režiji pod našo kontro-
lo ali izvedba na ključ.« Ambros pa nadaljuje 
s precej prepričljivim argumentom o per-
spektivi njegovega podjetja v Sloveniji: »Po 
dvajsetih letih delovanja na tem področju v 
Avstriji in na Štajerskem smo pridobili kar 
nekaj izkušenj in lahko dobro ocenimo, kje 
je smiselna uporaba takšnih čistilnih naprav 
in prav za to območje Slovenije mislim, da 
je to zelo pameten sistem, ki se bo v priho-
dnosti zelo pogosto gradil, ker krajevne da-
nosti zelo ustrezajo.« Zanimalo me je tudi, 
kakšni so nosilni ekološki vidiki: »Mlajši 
so bolj osveščeni od starejših. Zakonodaja 
se je spremenila in narekuje skrb za odpa-
dne vode. Po moje je prednost tudi to, da ne 
prodajamo gotovih proizvodov iz uvoza. Pri 
gradnji se uporabljajo materiali iz lokalne-
ga okolja, npr. pesek, sestavni deli iz betona, 
rastline. Ne pripeljemo končnega produkta 
iz vzhodne Evrope,« je poudaril Weinhandl. 
Zanimalo me je tudi, na kakšen način delu-
je ta čistilna naprava in katere polizdelke in 
surovine bodo pri tem uporabljene: »Sam 
sistem rastlinske čistilne naprave sestavlja-
jo procesi mehanskega predčiščenja, inter-
valnega polnjenja, samo čiščenje na gredi 
ter iztok. Predčiščenje običajno enačimo s 
čiščenjem v troprekatni greznici, čeprav so 
na voljo tudi drugi sistemi. V procesu inter-
valnega polnjenja je doprinos avstrijskega 
partnerja, ker ima prijavljen patent za ventil, 
ki je v betonskem jašku. Greda je sestavljena 
iz peska, gramoza, ki sta od okoliške zemlje 
ločena z ustrezno debelo pehd folijo. Vsi ti 
polizdelki, vključno s kanalizacijskimi cevmi 
in fazonskimi kosi, bodo nabavljeni iz Slove-
nije in Avstrije. Naprave mora po zakono-
daji vsaka tri leta pregledati s strani občine 
pooblaščeni izvajalec javne službe in tukaj je 
pomembno, da lahko vsak lastnik vzdržuje 
(enkrat letno pokosi rastline) in po potrebi 
tudi sam popravlja (odmašitev jaška) oz. da 
je serviser vedno pri roki.« Skeptično me je 
zanimalo naslednje: Mislite, da bodo ljudje 
v tem okolju sprejeli vašo idejo? Kako je bilo 
v Avstriji takrat, pred dvajsetimi leti? Rein-

V sredo, 5. 12. 2012, na mednarodni 
dan prostovoljstva, je župan občine 
Sveta Ana Silvo Slaček sprejel vse ti-

ste, ki so pomagali v doma-
či občini kot tudi v občini 
Duplek pri odpravljanju 
posledic poplav, ki so med 
4. in 7. novembrom priza-
dele širše območje. V od-
pravljanju posledic poplav 
so nesebično priskočili na 
pomoč: Srečko Bauman, 
Anton Moleh, Zvonko 
Vrečič, Ožbalt Lešnik, Go-
razd Lešnik, Danilo Kozar, 
Marin Dresler, Saša Ze-
mljič, Sandi Zemljič, Franc 

Recek, Slavek Has, Marjan Krempl in Drago 
Ruhitel.

Spletna stran občine

AKTUALNO IZ OBČIN

Drago Weinhandl (levo), Reinhard Ambros 
(desno) 

Gasilski dom na Sv. Ani

Sv. Ana

Ideja s trajnostnim vidikom 

Prireditve v občini Cerkvenjak v januarju 2013
13. 1.  Otvoritev strelišča v ŠRC Cerkvenjak ter tekmovanje občanov z zračno puško  
 – Strelsko društvo Cerkvenjak
19. 1.  Nočni pohod ob Antonovem žegnanju – TD Cerkvenjak
20. 1.  Antonovo žegnanje – Župnija sv. Anton

na voljo pa bo tudi turističnemu in drugim 
društvom za njihove sestanke in druge ak-
tivnosti. Po besedah direktorja občinske 
uprave Vita Kranerja je investicija končana, 
njena vrednost pa znaša 50.000 evrov.

Jeseni so slovesno predali namenu tudi 
Športno-rekreacijski center Cerkvenjak, v 
katerem selekcije Nogometnega kluba Cer-
kvenjak že igrajo ligaške in druge tekme. 
Vrednost te investicije, ki je že končana, 
znaša po Kranerjevih besedah milijon in 24 
tisoč evrov.

Med večje investicije sodi tudi moderniza-
cija občinskih cest na območju celotne obči-
ne. Za modernizacijo cestne infrastrukture, 
ki še poteka, bo občina namenila 124.000 
evrov.

Med večje investicije sodi tudi preplasti-
tev ceste v Andrencih, ki jo je zob časa že 
hudo načel. Ta investicija, ki je že končana, 

je občino stala 10.000 evrov.
Odkar je občina Cerkvenjak samostojna, 

so številne investicije močno spremenile 
podobo kraja. Cerkvenjak postaja z avtoce-
stnim priključkom, poslovno-obrtno cono, 
športno-rekreacijskim centrom, trgovina-
mi, gostinskimi lokali, pošto in urejeno in-
frastrukturo pomembno občinsko središče, 
na katerega gravitirajo tudi prebivalci iz več 
sosednjih občin.

Kmalu pa se Cerkvenjačankam in Cer-
kvenjačanom obeta tudi, da bodo ponovno 
dobili zdravnika, za katerega je občina že 
prenovila ambulanto. Če bo dogovor med 
občino, koncesionarko (gre za družbo z 
omejeno odgovornostjo Amigdala) in Zdra-
vstvenim domom Lenart držal, bo zdra-
vstvena ambulanta v Cerkvenjaku začela z 
obratovanjem konec januarja naslednje leto.

T. K.

Sprejem prostovoljcev - pomoč 
žrtvam poplav

Vsem poslovnim partnerjem, ustvarjalcem in bralcem 
Ovtarjevih novic želimo blagoslovljene božične praznike 

ter srečno novo leto 2013!

Podjetje:
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V predbožičnem času so otroci vrtca 
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
obiskali občino Sv. Jurij v Slovenskih 

goricah. Otroci so se skupaj s starši in vzgo-
jiteljicami sprehodili od vrtca do občinske 
stavbe z lučkami v rokah, ki so mlade občane 

popeljale v praznični 
in pravljični svet. Zbra-
no množico je nagovo-
ril župan občine Peter 
Škrlec, ki je otrokom 
razdelil čokoladice s 
sliko Jurovskega Dola 
ter jih povabil na pri-
hod Božička. Slednji je 
otroke v Občini Sv. Jurij 
v Slov. gor. razveselil in 
obdaril minulo sredo v 
osnovnošolski telova-
dnici. Še pred tem pa 
so se najmlajši zabavali 
ob gledališki predstavi 
»Gusar Berto«. 

V občini Sveta Trojica je potekala jav-
na razprava o predlogu občinskega 
proračuna za leti 2013 in 2014. Njun 

sestavni del je tudi letni program prodaje in 
nakupa finančnega in stvarnega premoženja 
za naslednji dve leti. Organizacije, podjetja, 
občani in drugi zainteresirani so lahko na 
predlog podali pripombe do sredine decem-
bra.

Ob obravnavi občinskega proračuna so 
pripravili tudi osnutek letnega programa 
športa v občini Sveta Trojica za leto 2013. Po 
tem osnutku naj bi za njegovo izvedbo na-
menili nekaj več kot 22.000 evrov.

Za sofinanciranje delovanja športnih dru-
štev in programov ter za tekoče vzdrževa-

nje zunanjih objektov so v osnutku letnega 
programa športa predvideli 9.500 evrov. Na 
podlagi javnega razpisa naj bi s temi sredstvi 
sofinancirali interesno športno vzgojo pred-
šolskih otrok in mladine, kakovostni šport, 

vrhunski šport, športno rekreacijo, šport in-
validov in športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjeno v kakovost in vrhunski šport. Za 
te vsebine naj bi bilo po osnutku programa 
na voljo 7.700 evrov. 

Za izpopolnjevanje športnih kadrov bi 
namenili 400 evrov, za izgradnjo in vzdrže-

vanje športnih objektov v lasti občine prav 
tako 400 evrov, za delovanje športnih dru-
štev in zvez 500 evrov in za športne priredi-
tve 500 evrov. Za izredne pomoči v športu 
bi namenili 400 evrov, za gradnjo in vzdr-
ževanje zunanjih športnih objektov in opre-
me 600 evrov in za upravljanje, čiščenje in 
obratovalne stroške Športne dvorane Sveta 
Trojica 3.500 evrov. 

Za izvenšolsko koriščenje športne dvora-
ne je v osnutku programa predvidenih 1.994 
evrov, za njeno opremo pa 500 evrov.

Za izgradnjo ŠRC osnutek programa 
predvideva 5.600 evrov. 

Osnutek letnega programa športa je skrb-
no pripravljen, do sprejema na seji občinske-

ga sveta pa ga je mogoče še 
dopolniti.

V okviru proračunske 
razprave je v obravnavi 
tudi osnutek letnega pro-
grama razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Sveta 
Trojica. Za njegovo izved-
bo naj bi občina namenila 
nekaj več kot 35.000 evrov. 

Za subvencioniranje 
razvoja podeželja in kme-
tijstva naj bi preko javnih 
razpisov namenili 6.000 
evrov. Subvencije naj bi 
bilo mogoče nameniti za 
zagotavljanje upravičenih 
stroškov pri tehnični pod-
pori v kmetijstvu (ukrep 
6). Gre za stroške izobra-

ževanja in usposabljanja kmetov, za stroške 
za nadomeščanje kmeta ali njegovega par-
tnerja med boleznijo in dopustom, za stro-
ške svetovalnih storitev, za stroške organiza-
cije forumov za izmenjavo znanj, za stroške 

pri širjenju znanstvenih 
dognanj in podobno.

Pri občinskih programih 
za izvajanje lokalne razvoj-
ne strategije (Leader) pa 
osnutek predvideva 2.160 
evrov za delovanje LAS, 
9.700 evrov za signalizaci-
jo na območju LAS in ne-
kaj več kot 16.000 evrov za 
tematsko pot.

Za dejavnost zavetišča 
za živali naj bi namenili 
1.500 evrov. 

Že iz omenjenih osnut-
kov je mogoče videti, da 
v občini Sveta Trojica po-
dobno kot v drugih manj-
ših občinah v osrednjih 
Slovenskih goricah zelo 
skrbno načrtujejo in raz-
porejajo sredstva za posa-

mezne potrebe, ki so veliko večje od razpo-
ložljivih sredstev.

V času javne razprave je lahko na ome-
njene osnutke podal pripombe in dodatne 
predloge vsak občan ali zainteresirana orga-
nizacija.

T. K.

pomembnejše zaključene investicije v tem 
koledarskem letu zagotovo spada kompletna 
obnova vodovoda in kanalizacije ter uredi-
tev trga v centru Jurovskega Dola. 

Omenjeni investiciji, ki sta bili sofinan-
cirani iz evropskih sredstev, sta se pričeli v 
letu 2012, zaključili smo jih v letošnjem letu, 
in kar je še posebej pomembno: obe sta tudi 
poplačani. 

Tudi v tem letu smo pozornost usmerjali 
v obnovo oz . preplastitev cest. Preplaščen je 
bil t. i. Lešnikov klanec, med tem ko smo z 
zemeljskimi deli pričeli tudi še na dveh ma-
kadamskih odsekih, v 
Sp. Gasteraju in Mal-
ni. Omenjena cestna 
odseka, za katera bo 
potrebno odšteti cca 
400.000 € in bosta sofi-
nancirana tudi s strani 
države, bosta asfaltno 
podlago dobila spo-
mladi prihodnje leto. 
Prav tako smo v 50 % 
deležu sofinancirali 
tudi tri nekategorizira-
ne cestne odseke. 

Med tiste vidnej-
še projekte ob vstopu 
v Jurovski Dol sodi 
obnova starega dela 
pokopališča, okoli ka-
terega smo pričeli z ob-
novo zidu. Obnovljeno 
obzidje pa ne služi le svoji funkciji, temveč 
tudi samemu videzu kraja ob vstopu vanj,« 
razlaga župan. 

Naš sogovornik tako glede na gospodar-
sko stanje v državi ocenjuje, da je iztekajoče 
se leto za občino Sv. Jurij v Slovenskih gori-
cah uspešno. 

Ob tem Peter Škrlec poudarja, da imajo 

občine vse manj manevrskega prostora za 
investicije, saj jim država nalaga čedalje več 
obveznih finančnih transferjev ob dejstvu, 
da se je v tem letu glavarina še dodatno 
zmanjšala. Dodatno breme za občino je tudi 
povečevanje socialnih transferjev, ki se po-
večujejo zaradi vse slabšega gospodarskega 
stanja v državi. 

V času, ko na občini sprejemajo tudi pro-
račun za prihodnje koledarsko leto, je župan 
izpostavil tudi nekaj najpomembnejših pro-
jektov za prihodnjo leto. 

»Poleg že omenjenih preplastitev cest v 

Malni in Sp. Gasteraju bomo v prihodnjem 
letu asfaltirali še približno 1,5 km dolg cestni 
odsek v Sr. Gasteraju ter sanirali nekaj naj-
bolj perečih plazov. 

Med večje investicije prihodnje leto sodi 
tudi obnova kulturnega doma, s katero smo 
pričeli letošnjo jesen. Pomembnejši projekt v 
letu 2013 bo tudi energetska prenova osnov-

ne šole s poudarkom 
na telovadnici. 

Vseh investicij bo 
prihodnje leto za 
približno 1 milijon 
evrov,« napoveduje 
projekte za prihodnjo 
leto Peter Škrlec, ki za-
ključuje z mislijo, da v 
kolikor bodo navedene 
projekte tudi uspešno 
zaključili, bodo lahko 
tudi prihodnje leto, 
podobno kot letošnje, 
ocenili za uspešno.

Dejan Kramberger, 
foto E. P.

Ob iztekajočem se letu 2012 smo se 
pogovarjali z županom občine Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah Petrom 

Škrlecem, ki se je v nekaj besedah dotaknil 
najpomembnejših investicij v tem letu. 

»Ne glede na situacijo v državi in posle-
dično v občini kot župan občine Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah ocenjujem, da moramo 
biti zadovoljni z investicijami in projekti, 
ki smo jih zaključili oz. izpeljali. Med naj-

 AKTUALNO IZ OBČIN

Sv. Jurij

Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah 
v letu 2012

V občini Sveta Trojica so z umnim gospodarjenjem z občinskimi sredstvi 
v minulih letih izvedli veliko investicij, ki prispevajo k razvoju kraja in 
občine.

Naselja in kraji v osrednjih Slovenskih goricah so snažni in čisti tudi za-
hvaljujoč lepo urejenim ekološkim otokom za ločeno zbiranje odpadkov. 
Naš posnetek je iz Zgornjega Porčiča, kjer je ekološki otok še posebej lepo 
urejen.

Kulturni dom so začeli obnavljati

Obnovljeno obzidje pokopališča

Otroci vrtca Jožeta Hudalesa s starši in vzgojitelji na večernem pohodu 
in obisku pri županu

Sveta Trojica

Javna razprava o proračunskih 
dokumentih

V predbožičnem času otroci vrtca 
OŠ Jožeta Hudalesa obiskali občino 
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 VOŠČILA

Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do uspeha in 
novo leto nas vedno znova vabi na pot iskanja sreče.
Ne žar luči ne zunanji lesk daril je ne moreta dati.

Hvaležnost, notranji mir, topla dlan, 
ki jo podamo drug drugemu … to je sreča prava.

Srečno 2013!

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar

 Je tisti čas v letu, ko so dnevi 
najkrajši in noči najdaljše.
Čas, ko črnino noči razblinja 

nešteto drobnih, prazničnih lučk.
Čas, ko se spomnimo preteklosti 
in pričakujemo prihodnost.

Čas, ko se želje po vsem dobrem 
in lepem selijo iz srca v srce.

 
V letu, ki prihaja, srečo 

seštevajte, žalost odštejte, 
veselje delite in ljubezen 

množite!
 

Vesel božični čas in srečno novo 
leto 2013!

Župan
Občine Lenart

mag. Janez Kramberger 

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave, da tri reči, po katerih človek 
najbolj hrepeni – srečo, svobodo in duševni mir – vedno pridobimo tako, 

da jih podarimo nekomu, ki ga imamo po srcu radi. 

Vesel božični čas še naprej in srečno 2013!

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras

Konec leta je čas, ko se ozremo na prehojeno pot in opravljeno delo, 
postavimo si nove cilje za prihodnost in si zaželimo vse dobro.

Je čas, ko kljub neusmiljeni naglici najdemo nekaj časa zase in za svoje najbližje. 

Želim vam prijeten božični čas v krogu najdražjih, 
v novem letu 2013 pa zdravja, osebne sreče in poslovnih uspehov.

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

Naj v letu, ki pride, težava odide, 
tisoč skrbi se v šampanjcu stopi 

in iskrena voščila predajo darila. 
S svetlobo v roki, z vinskimi uroki 

in srečo ob strani v novo leto poslani 
s soncem nasmeha prižgemo luči. 
V očeh naj iskrijo se solze sreče, 
na jelki zeleni gorijo naj sveče. 

Naj lepih želja bo tisoč izrečenih. 
V miru, ljubezen živi naj vsak, 

ko novo leto k nam usmerja korak.

Silvo Slaček,
župan Občine Sveta Ana

Foto: V. Kapl

Foto: T. Kšela

Foto: Igor Barton

Ob božičnem vzdušju vam želim miru, družinske topline 
in razumevanja. Novo leto 2013 pa naj vam izpolni vsa 

vaša pričakovanja in želje, tako v zasebnem kot v poklicnem 
življenju. Hkrati se vam zahvaljujem za dosedanjo podporo 
in razumevanje ter pričakujem, da bomo s skupnimi močmi 

izpolnili vse zastavljene cilje tudi v prihodnje.

Marjan Žmavc,
župan Občine Cerkvenjak
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škratov, v Knjižnici Le-
nart pravljična ura in v 
kulturnem domu otro-
ška predstava Knjižni-
ca svatuje, živali imajo 
talent. 13. decembra 
je bil praznični kon-
cert učencev lenarške 
glasbene šole. 14. de-
cembra so bili ob sej-
mu lutkovna predstava 
Mavrična ribica, pri-
hod Božička in nastop 
MePZ KD sv. Fran-
čišek Sv. Trojica. 15. 
decembra je LG Pika 

izvedlo lutkovno pred-
stavo Gusar Berto, sle-
dila je obdaritev otrok. 
Kulturno društvo za 
boljši svet je pripravi-
lo predstavo Čarobna 
skrinja. Nastopili so 
vokalni tandem Proti 
toči (Denis Čuček in 
Peter Šenekar), MPZ 
Obrtnik Lenart, Ami-
sta in Slovenskogoriški 
glasovi. 17. decembra 
je bil Gusar Berto v 
Voličini, otroci pa so 
dobili darila. 18. de-

cembra je bil v Domu 
kulture Lenart Božični 
koncert, ki ga je or-
ganizirala OŠ Lenart. 
19. decembra je bilo 
Črvičkanje (ustvarjal-
ne delavnice), 20. de-
cembra pa v Voličini 
prireditev ob božično-
novoletnih praznikih, 
dnevu samostojnosti 
in dnevu enotnosti V 
Pričakovanju … 21. 
decembra je ob božič-
no-novoletnem sej-

mu Lutkovna skupina 
Deteljice OŠ Benedikt 
pripravila lutkovno 
predstavo V luninem 
kraljestvu in prihod 
Božička. 22. decembra 
se je iztekel sejem, bila 
je lutkovna predstava 
Žabji kralj, še zadnjič 
je prišel Božiček. Po-
tekal je Koncert Anite 
Kralj s prijatelji.

E. P., Foto Tone

DOGODKI IN DOGAJANJA

V polni dvorani doma kulture na Za-
vrhu v Slovenskih goricah so se kon-
čale 27. Maistrove prireditve. Pri-

pravila sta jih lenarška občina in Turistično 
društvo Rudolf Maister – Vojanov iz Zavrha. 
Letošnje sporočilo Zavrha je bilo tudi tokrat 
jasno - spominjajmo se pokončnih ljudi, ki 
so sooblikovali in ustvarjali našo zgodovino 
in bili odločni bojevniki za pravico in resni-

co. Brez Maistra in njegovih borcev za sever-
no mejo bi bilo danes drugače, tako kot bi 
bilo drugače tudi brez partizanskih borcev 
med NOB in udeležencev vojne za Slovenijo 
leta 1991. Maistrov duh pooseblja slovensko 
uporništvo 20. stoletja, njegove vrednote so 
še kako aktualne tudi za današnji čas, ko mo-
ramo biti enotnejši, dialoški in strpnejši drug 
do drugega. 

Na Zavrhu se je zbralo veliko Maistrovih 
častilcev in domoljubov, domačinov in vi-
sokih predstavnikov Slovenske vojske (SV). 
Venec k Maistrovemu reliefu na pročelju 
Završkega doma kulture so položili polkov-
nik dr. Tomaž Kladnik, poslanec DZ Franc 
Breznik in lenarški podžupan Franci Ornik. 
Maistrove prireditve nikoli ne minejo brez 
Slovenske vojske, saj je generalova spo-
minska soba že desetletje in pol prizorišče 
učenja in spominjanja slovenskih vojakov 

na odločnega generala, razigranega poeta 
in velikega domoljuba, ki je na Zavrhu po 
upokojitvi iskal notranji mir in navdih za 
literarno ustvarjanje. Slavnostni govornik je 
bil podžupan občine Lenart Franci Ornik in 
spomnil na Maistrovo odločnost v usodnih 
prevratnih letih, ko se je bil boj za severno 
mejo in slovenski Maribor. Na hrabrost in 
odločnost Maistra je spomnil tudi predstav-

nik SV polkovnik dr. 
Tomaž Kladnik, ki je 
izpostavil Maistrovo 
vojaško odločnost in 
pokončno držo. Pobu-
dnik Maistrovih prire-
ditev na Zavrhu prof. 
Aleš Arih pa je brez 
dlake na jeziku dejal, 
da je Zavrh samo eden 
in da so tukajšnji ljudje 
začeli negovati spomin 
na Maistra že v začet-
ku 60-ih let minulega 
stoletja. Brez strahu, 
kaj bo rekla oblast, so 
se poklonili človeku, ki 
so mu bili hvaležni za 

vsa dobra dela. Aleš Arih se je vnovič zavzel 
za odkup in ureditev Štupičeve vile na Za-
vrhu, ki bi lahko postala zbirališče in dom 
vseh slovenskih domoljubov in postopoma 
tudi muzej posebne vrste. 

V strokovnem delu 27. Maistrovih prire-
ditev so predstavili lenarškega narodnjaka, 
Maistrovega podpornika in sokolskega de-
lavca Davorina Poliča (predaval je dr. Mar-
jan Toš, op. ur.). Izvedli so bogat kulturni 
program, v katerem tudi letos niso manjkali 
legendarni Završki fantje pod vodstvom 
Darka Škergeta. Zavrh se je torej še enkrat 
dostojanstveno poklonil spominu na gene-
rala Maistra in s tem samo potrdil dosedanji 
velikanski prispevek k spominjanju in po-
mnjenju na tega velikega Slovenca in vse, ki 
so ob pravem času prisluhnili klicu domo-
vine.

Marjan Toš, Foto Tone

Državni praznik, 23. november, ki pa 
ni dela prost dan, je v Sloveniji od 
leta 2005 dan Rudolfa Maistra, ki ga 

obeležujemo v spomin na borca za severno 
mejo. Državni praznik je namenjen spominu 
na 23. november 1918, ko je Maister prevzel 
vojaško oblast v Mariboru.

S tem ko smo 23. november razglasili za 
državni praznik, smo Slovenci dali zasluže-
no priznanje odločilnim dogodkom ob kon-
cu 1. svetovne vojne. Kolo zgodovine se je 
zaradi Maistra in njegovih borcev, njihovega 
poguma, odločnosti in predvsem nesebične 
ljubezni do slovenske zemlje in ljudi zavrte-
lo v drugačno smer, kot so načrtovale velike 
sile, ki niso mislile na usodo malih narodov.

Na dan Rudolfa Ma-
istra in njegovo vlogo 
v zgodovini slovenstva 
so se spomnili tudi v 
Cerkvenjaku, kjer je 
tamkajšnje Društvo 
general Maister Cer-
kvenjak na predvečer 
dneva Rudolfa Maistra za vse domoljube v 
avli kulturnega doma v Cerkvenjaku pri-
pravilo druženje in ogled dokumentarnega 
filma o Rudolfu Maistru in Slovencih v vojni 
1914 – 1918 in filma Podoba vojaka.

Franc Bratkovič (Zrnje, glasilo občine 
Cerkvenjak)

27. Maistrove prireditve na Zavrhu: izročilo za vse generacije

Domoljubje po Maistrovih notah za 
današnji čas

Obeležili dan Rudolfa Maistra

Lenarške božično-novoletne prireditve 
so se začele 29. novembra z božično-
novoletnimi delavnicami v OŠ Lenart 

in so se končale 22. decembra v cerkvi sv. 
Lenarta z božičnim koncertom mladinskega 
pevskega zbora župnije sv. Lenarta. Med nji-
mi je bil 3. decembra v Knjižnici Lenart Dan 
slovenske kulture. 5. decembra je v knjižnici 
potekalo Črvičkanje (ustvarjalne delavnice). 
6. decembra je bil v Domu kulture Lenart do-
brodelni koncert Vokalnega kvinteta Završki 

fantje z gosti.
7. decembra so bili božično-novoletni 

sejem na Trgu osvoboditve in v Centru Slo-
venskih goric v Lenartu, predstava Medved-
ka na snegu, nastop Fantov izpod Vurberga 
ter pevk ljudskih pesmi DU Lenart in ljud-
skih pevcev KTD Selce. 8. decembra se je 
nadaljeval sejem, bila je lutkovna predstava 
Zajčkon in volk, prišel je Božiček. Nastopila 
je Vanja Fekonja. 12. decembra je bila v Vrt-
cu Voličina zabavna prireditev z iskanjem 

Božično-novoletne prireditve v 
občini Lenart

Namesto za silvestrovanje denar za šolske malice
Spoštovane občanke in občani,

kot župan se zavedam, da je ob razvoju komunalne infrastrukture v občini potrebno poskrbeti za števil-
na področja, med drugim tudi za kulturne prireditve in prireditve, namenjene druženju občanov naše 
občine. 
Ravno zato smo, ob mojem prihodu, v Lenartu pričeli z organizacijo poletnih prireditev, ki smo jih po-
imenovali Len-art. Kljub nasprotovanju nekaterih posameznikov ste, drage občanke in občani, vzeli te 
prireditve za svoje, kar me zelo veseli, saj je to njihov glavni namen.
Kot župan sem se tudi zavzel, da smo v času veselega decembra prireditve še razširili in tudi letos smo jih 
načrtovali v enakem obsegu.
Ob pripravi proračuna občine za prihodnji dve leti smo bili prisiljeni, zaradi varčevalnih ukrepov, iz pro-
računa črtati marsikatero postavko. Vem, da se nekateri ne strinjate, tudi jaz bi bil srečnejši, če bi lahko 
ob številnih investicijah našim občankam in občanom ponudili še več.
Vsi si želimo, da Slovenija čim prej stopi na pot ponovnega razvoja, in če želimo to doseči, je potrebno 
varčevanje. Zato tudi letošnje prireditve ob veselem decembru potekajo v okrnjenem obsegu brez silve-
strovanja na prostem in ognjemeta. 
V Občini Lenart se zavedamo težkega socialnega položaja naših občanov, še posebej družin s šoloobve-
znimi otroki. Zato smo se odločili, da otrokom iz socialno šibkejših družin polepšamo te predpraznične 
dni s plačilom šolskih malic. Za ta namen smo namenili del sredstev, predvidenih za nakup ognjemeta, 
in sredstva, predvidena za nakup novoletnih daril. 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger

Mavrična ribica

Gusar Berto

Mešani pevski zbor KD sv. Frančišek
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Če v naselju Dolge Njive pri Voličini v 
občini Lenart v Slovenskih goricah, 
kjer na nadmorski višini 379 metrov 

v tridesetih gospodinjstev živi nekaj nad 120 
prebivalcev, ne bi bilo društva Presmec, se o 
naselju ne bi veliko vedelo. Tako pa so Dol-
ge Njive, ki so razložene po vrhu plečatega 
slemena v jugozahodnem delu Slovenskih 
goric, na razvodju med rekama Dravo in Pe-
snico, znane ne le po Sloveniji, temveč tudi 
po vsem svetu. Kraj, ki je križišče cest iz Slo-
venskih goric proti Mariboru, Ptuju in Le-
nartu, je v svet ponesel presmec, ki je prišel v 
Guinnessovo knjigo rekordov. Letos namreč 
mineva 13 let, odkar je društvo Presmec iz 
Dolgih Njiv zaradi rekordnega presmeca 

vpisano v Guinnessovo knjigo rekordov. Bilo 
je namreč na cvetno nedeljo leta 1999, ko je 
120 ljudi iz Dolgih Njiv proti Voličini pono-
sno poneslo 303,80 metra dolg presmec, ki se 
je s svojo rekordno dolžino vpisal v Guinnes-
sovo knjigo. »Kar mesec dni smo pletli pre-
smec, za katerega smo porabili kar šest veli-
kih prikolic zelenja. In ponosni smo, da nam 
je uspelo. Oddahnili smo si, ko je bil presmec 
ovit okrog naše cerkve«, se največjega uspeha 
društva spominja njegov ustanovitelj in tudi 
današnji predsednik Jože Vogrin. 

Tri leta pred tem, 1996., je bilo ustanovlje-
no omenjeno društvo, ki je na začetku štelo 
12 članov, njegov predsednik, tako takrat 
kot danes, pa je neutrudni Jože Vogrin. Tako 
je na cvetno nedeljo 2012 minilo natanko 16 
let, odkar so pred cerkev sv. Ruperta v Vo-
ličini prvi presmec postavili člani društva 
Presmec iz Dolgih Njiv. Zgodba o nastanku 
društva sicer sega v leto 1994, ko je ustano-
vitelj in idejni vodja Jože Vogrin preživel 
strelski napad ene izmed islamističnih tero-
rističnih skupin v Egiptu, kjer je bil na oddi-
hu. Zaobljubil se je, da bo vsako leto ob cve-
tni nedelji izdeloval presmece. »Že dve leti 
zatem je bilo ustanovljeno naše društvo, ki 
nato iz leta v leto pripravlja daljši in mogoč-
nejši presmec, s čimer smo v Slovenske go-
rice pritegnili oči širše slovenske javnosti«, 

razlaga Vogrin, ki dodaja, kako je rekordni 
presmec iz leta 1999 bil „napovedan“ že leto 
prej, ko so člani društva širšo javnost prese-
netili s 171 metrov dolgim presmecem. 

Toda presmeci niso edina znamenitost 
članic in članov društva, temveč vsako leto 
izdelujejo tudi adventne vence, pa ne kakr-
šnekoli, temveč prave velikane. In letos so 
izdelali pravega rekorderja, ki bi najbrž na-
šel mesto v Guinnessovi knjigi rekordov, a 
ga niso prijavili, tako da bo ostal zapisan kot 
eden največjih, če ne prav največji, ne le v 
Sloveniji, temveč na svetu. »Letos smo na-
meravali poseči po uvrstitvi v Guinnessovo 
knjigo rekordov z adventnim vencem iz sta-
rih trt. Žal se je nekoliko zataknilo pri papi-

rologiji, tako da bomo 
stare trte (2000 koma-
dov), ki jih že imamo 
na zalogi, shranili za 
prihodnje leto, ko de-
jansko gremo na sve-
tovni rekord. Ta bo 
videti kot kristusova 
krona. Da pa letos ne 
bi bili brez adventnega 
venca, smo postavili 
tega velikana, ki je prav 
tako po nam dosto-
pnih podatkih najve-
čji v Sloveniji. Porabili 
smo na tone smrečja in 
drugih naravnih mate-
rialov, tako da je vse, 

razen luči, naravno. Smrečje smo dobili od 
prijatelja iz okolice Maribora, borove storže 
pa sem prinesel iz Dalmacije, natančneje iz 
Nina pri Zadru, kjer sem bil na dopustu in 
je tega ogromno ležalo okrog. Venec stoji na 
štorih in je dejansko naš ponos. Priprave za 
izdelavo ter nabava materiala so trajale ka-
kšna dva meseca, potem pa nas je približno 
dvajset pletlo približno teden dni. Zelo smo 
veseli, da nas podpira tudi domači župnik 
Jože Franc Muršec, ki z nami sodeluje pri 
vseh zadevah,« pravi predsednik Vogrin, ki 
dodaja, da so manjše adventne vence spletli 
tudi za sedež občine Lenart ter tamkajšnjo 
farno cerkev. 

Blagoslov adventnega venca velikana ob 
farni cerkvi sv. Ruperta je v nedeljo, 2. 12., 
ob 9.45, torej pred drugo mašo, opravil upo-
kojeni nadškof Franc Kramberger. Hkrati 
smo prižgali tudi prvo luč. Ob pogledu na 
velikana so Vogrin in njegovi sokrajani po-
nosni in zadovoljni. »Poglejte to lepoto, ta 
venec, to zelenje, ki povezuje ljudi, to je lju-
bezen, življenje in vse, kar nas ohranja.« V 
sredino venca so postavili še božično drevo 
ter jasli; vse skupaj bo tam ostalo do svečni-
ce (2. 2. 2013). 

Besedilo in foto: O. B.

DOGODKI IN DOGAJANJA

Voličino krasi adventni venec – 
rekorder!
Člani društva Presmec so spletli adventni venec, ki presega vse 
dosedanje dimenzije: obseg - 65 metrov; premer – 18 metrov; 
teža: 3.000 kilogramov ...

V soboto, 1. decem-
bra, se je veliko 
krajanov Bene-

dikta zbralo in skozi dan 
v bližini krožnega križišča 
postavilo poleg adventne-
ga venčka še zimzeleno 
pergolo in jelenčka Rudol-
fa, ki na sankah pelje darila 
za pridne otroke.

Že ob 19-ih se je zbrala 
precejšnja množica ljudi, 
ki je spremljala lepo prire-
ditev in blagoslov adven-
tnega venca, ki ga je opra-
vil domači župnik Marijan 
Rola. Po prireditvi je bila 
pogostitev s toplimi napitki in domačimi 
dobrotami, ki so jih obiskovalci lahko tudi 
kupili, ves izkupiček pa je bil namenjen NN 
Malečnik, ki so ga nedavno prizadele po-
plave. Zbralo se je natanko 300 €, ki so jih 

že predali predsedniku NK Malečnik Božu 
Knupležu na Miklavževem sejmu v Mari-
boru. Rečemo lahko le: spoštovanja vredna 
gesta Benedičanov!

Ksenija Trs, foto: E. P.

Velik adventni venec v Benediktu

V predadventnem času so se zbrali 
člani župnijskega pastoralnega sveta 
in nekateri drugi sodelavci na kme-

tiji Ide in Franca Švarc v Zgornji Senarski z 
namenom, da ponovno izdelajo velik adven-
tni venec. Ogrodje za venec je bilo potrebno 
pripraviti že prej kakor tudi potreben mate-
rial za njegovo okrasitev. V 
prijetni družbi in ob lepem 
vremenu je delo hitro ste-
klo in venec je kaj hitro 
dobil svojo podobo. Ad-
ventni venec je postavljen 
v neposredni bližini cerkve 
pred samostansko kletjo, 
Protokolarnim centrom 
svetega Martina na lepo vi-
dni vzpetini. Venec je lepo 
ponazarjal božične prazni-
ke, saj je vsako nedeljo na 
njem zagorela ena lučka 

več, Adventni venec je na prvo adventno ne-
deljo blagoslovil p. Matej Papež ob prisotno-
sti župljanov. V nagovoru se je zahvalil vsem 
za izdelavo in postavitev venca, ki je polepšal 
adventni čas.

Emilijan Šrumpf 

Adventni venec v Sveti Trojici

Člani KORK Lo-
kavec so prvič spletli 
adventni venec pred 
rožengrunško kape-
lo ter tako še na sim-
boličen način spo-
mnili na bližajoče se 
praznične dni.

SReBr

Adventni venec v Rožengruntu

Veseli december je potrkal 
na naša vrata, je mesec 
obdarovanj in praznovanj, 

poln radosti. Mesec, ko si vzame-
mo čas za bližnje. S tem namenom 
je bil 15. 12., 16. 12. in 19. 12. 2012 
pripravljen praznični božično-no-
voletni sejem, kjer ste lahko izbi-
rali med lokalnimi ročno izdelani-

Božično-novoletni sejem v 
Cerkvenjaku

mi produkti s podeželja (živilskimi 
in neživilskimi 11 ponudnikov), s 
katerimi ste lahko obdarili in nav-
dušili svoje najbližje v teh praznič-
nih dneh.

D. Kmetič (Zrnje, glasilo občine 
Cerkvenjak)
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Vzgojiteljice vrtca OŠ Voličina so po-
dobno kot pretekla leta tudi letos v 
predbožičnem času pripravile škra-

tovanje za škrate iz enot vrtca v Voličini in 
Selcah. Vzgojiteljice so starše in otroke po-
peljale od vrtca do kulturnega doma, kjer so 

se vzgojiteljice prelevile 
v vlogo škratov in upri-
zorile pravljico Svetla-
ne Makarovič z naslo-
vom Škrat Kuzma dobi 
nagrado. Zanimivo 
pravljico je priredila Si-
mona Erman, med tem 
ko so za sceno in ostalo 
organizacijo poskrbele 
vzgojiteljice celotnega 
kolektiva iz vrtcev Vo-
ličina in Selce.

D. K. 

Otroke iz občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah je 
letos Božiček obiskal 

v sredo, 19. 12. 2012. 
V telovadnici Osnovne šole 

Jožeta Hudalesa se je zbralo 
okrog 150 otrok s starši. 

Po pozdravnem govoru žu-
pana Petra Škrleca je Lutkov-
no gledališče Pika zaigralo 
predstavo Gusar Berto, nato 
pa je otroke razveselil Boži-
ček, ki je vsem otrokom raz-
delil darila.

J. S.

Društvo za mali nogomet in rekreacijo 
Peščeni Vrh-Cerkvenjak je že šestič 
organiziralo pletenje krdebačev. To 

tradicionalno pletenje se izvaja pri družini 
Kozar v Peščenem Vrhu. Letos so organiza-
torji v goste prvič povabili tudi udeležence iz 
sosednje občine, in sicer Društvo mladih iz 
Vitomarcev. Tega učenja in izdelovanja se jih 

je udeležilo pet in so svojo nalogo izdelave 
krdebača dokaj hitro osvojili in jih izdela-
li kar nekaj. S tem so tudi pokazali, da jim 
dobrodelnost ni tuja, saj so že v osnovi bili 

seznanjeni, da so ti izdelki namenjeni menja-
vi za prostovoljne prispevke, izkupiček pa bo 
letos namenjen družini, ki je bila prizadeta v 
poplavah. Krdebače smo v zameno za pro-
stovoljne prispevke ponujali pred cerkvijo v 
Cerkvenjaku in letos prvič tudi v Vitomar-
cih. 

Udeleženci akcije Krdebač ne samo da po-
magajo, izkazujejo tudi, da 
je sodelovanje in druženje 
v teh časih izjemnega po-
mena. S tem so pokazali, 
da jim za sočloveka ni vse-
eno in da nikoli ne vedo, 
če bodo tudi sami kdaj 
potrebni takšne pomoči, 
ki po mojem mnenju sicer 
ne bo velika, bo pa iz srca 
vseh, tako izdelovalcev kot 
donatorjev. Z akcijo Krde-
bač je posredno povezana 
tudi župnijska Karitas, ki 
nam pomaga poiskati lju-

di, družine, potrebne pomoči. Na koncu še 
zahvala vsem posameznikom, društvom in 
organizacijam, ki v akciji sodelujete. 

Mirko Kozar

Božiček v Jurovskem Dolu

DOGODKI IN DOGAJANJA

Pozdrav sosedu
V soboto, 29. 12. 2012, ob 

19. uri bo v prostorih kultur-
nega doma v Sveti Trojici po-
tekala razvedrilna prireditev 
Pozdrav sosedu, ki jo organi-
zira Turistično društvo Sveta 
Trojica.

Silvestrovanje v Trojici
V ponedeljek, 31. 12. 2012, vas vabi-

mo na silvestrovanje na prostem pred 
»staro prešo« na Trojiškem trgu, ki ga 
organizirata Občina Sveta Trojica in 
Društvo vinogradnikov Sveta Trojica. 
Poskrbljeno bo za glasbo in dobro ka-
pljico. Silvestrovanje se bo začelo ob 
23. uri.

Na sobotni večer, 8. decembra, je Ani-
ta Kralj dokazala, da jo imajo ljudje 
radi ter jo spoštujejo, saj je ponov-

no dosegla rekorden obisk na Miklavževem 
koncertu v športni dvorani Benedikt kljub 
slabim vremenskim razmeram in težki pre-
voznosti cest. Vreme je še bolj zagodlo ne-
katerim glasbenim gostom, saj jih je močno 
sneženje zadržalo doma. Ker publike niso 

želeli razočarati, so šli kar sami po Terezo 
Kesovijo in Crvene Koralje, do Zlatka Pe-
jakovića pa se, žal, zaradi prevelike količine 
snega niso mogli prebiti, vendar je obljubil, 
da se bo oddolžil. 

Anita je s svojim partnerjem Denisom Po-
štrakom, ki se ukvarja z glasbenim manage-
mentom, ponovno pripravila pravo glasbe-

no poslastico z imenitnimi glasbenimi gosti. 
Kljub nedavni operaciji kolena je nastopila 
Tereza Kesovija. Nastopil je tudi legendar-
ni evrovizijski predstavnik Daniel Popo-
vić, operni pevec Nace Junkar, ki je spravil 
dvorano na noge, Damjan Zih je navdušil z 

uspešnico Toni 'ma pa lepo kapo. Nastopila 
je tudi celjska skupina Cmok, ki letos pra-
znuje 30 let, ansambel Svetlin, legendarni 
Crveni Koralji, Peter Januš, zelo so navdušili 
Mariachi La Paloma z mehiškim melosom 
ter Anitina učenka in varovanka Leja Le-
utgeb iz Svete Trojice. Koncert je povezoval 
odličen voditeljski tandem Miro V. Kodrič in 
humoristka Teta Tončka, ki se jima je letos 

pridružil tudi Spidi. Seve-
da ne smemo pozabiti na 
Miklavža s spremstvom, ki 
je bogato obdaril otroke v 
dvorani. 

Hvale vredna je tudi 
dobrodelna akcija zbira-
nja zamaškov za 3-letnega 
Nika iz Maribora, ki bole-
ha za cerebralno paralizo 
in epileptičnimi napadi. 
Nik je z družino obiskal 
prireditev, v kateri so zelo 
uživali, Anita pa mu je po-
svetila pesem Četudi son-

ca vsak dan ni. Človeška dobrota ne pozna 
meja, saj so s skupnimi močmi zbrali za en 
manjši tovornjak plastičnih zamaškov, za 
kar se zahvaljuje tudi Nikova družina.

Anita Kralj in Denis Poštrak sta že tretjo 
leto s skupnimi močmi pripravila Miklavžev 
koncert, katerega slogan je Moč glasbe nas 
združuje. Ta slogan je sedaj že poznan do-
mala po vsej Sloveniji, saj pod tem imenom 

producirata televizijske 
oddaje. Vedno rada pove-
sta, da to ime oz. slogan 
veliko pove, saj njuni pro-
jekti dokazujejo, da nas 
glasba združuje medgene-
racijsko, medkulturno ter 
v smislu dobrodelnosti. 

Pod tem sloganom sta 
letos prvič organizirala 
tudi Koncert najlepših 
pesmi za dušo ob materin-
skem dnevu, kjer se Anita 
pojavlja predvsem v orga-
nizacijski vlogi. Kakor Mi-
klavževi koncerti je bil tudi 
ta organiziran na nivoju ter 

odlično sprejet med publiko. 23. marca 2013 
napovedujeta že 2. Koncert najlepših pesmi 
za dušo ob materinskem dnevu, kjer bodo 
ponovno nastopili imenitni glasbeni gostje 
in kjer se nas bo ponovno držal slogan Moč 
glasbe nas združuje.

D. P.

12. Miklavžev koncert Anite Kralj

Krdebač

Mali škratje v Voličini

Foto: Ludvik Kramberger

Foto: Karmen Jovan

Razstava jaslic Sveta Trojica je odprta od 22. 12. 2012 do 6. 1. 2013 
med 10. in 20. uro, 

razen za božič, silvestrovo in novo leto.
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Prvo srečanje generacije 1951-52, ki je 
obiskovala OŠ Jurovski Dol, je bilo leta 
1996. Pet let pozneje, leta 2001, smo se 

srečali z Abrahamom in to obeležili z drugim 
srečanjem. Takrat smo se tudi dogovorili za 
naslednje obvezno srečanje leta 2006. Sedaj 
je bilo na vrsti četrto srečanje, ko smo zra-
ven prijateljskega srečanja obeležili našo 60. 
obletnico. 

Dobili smo se v 
soboto, 25. avgusta 
2012, ob 17. uri pred 
Gostilno Špindler v 
Jurovskem Dolu. Po 
našem dogovoru pri-
jave niso bile potreb-
ne, ker je udeležba 
»vedno obvezna«. Žal 
se vsi niso mogli ude-
ležiti srečanja. Bilo je 
čudovito vzdušje. Ko 
bi že morali počasi 
začeti odhajati do-
mov, smo si imeli še 
največ za povedati. 

Vsak ima svojo 
»zgodbo«. Na srečo so skoraj vse naše ži-
vljenjske zgodbe uspešne. Smo generacija, 

ki je doživela vse radosti življenja. V mlado-
sti so bili časi še nekoliko težji. V srednjih 
letih smo imeli na voljo dovolj možnosti za 
uspeh. Nekateri sedaj, v zrelih letih, že uži-
vamo sadove svojega dela.

Moto naših srečanj je: Kako bomo pre-
živeli skupni večer, je odvisno od nas, zato 
prinesimo toliko dobre volje s seboj, da je ne 
bomo porabili! In tudi ostane nam za leta, ki 

prihajajo. Naslednje srečanje že pripravlja-
mo za leto 2015.

Franc Krivec

OŠ Benedikt je sodelovala v Elanovi akciji 
oz. nagradnem natečaju »Oblikuj svojo 
smučko« in osvojila 10 parov Elanovih 
smuči.

Vse skupaj se je začelo z učiteljico li-
kovne vzgoje Sabino Golež in učen-
kami osmega razreda. Odpravile so 

se v našo računalniško učilnico in na spletni 
strani Elanova ustvarjalnica začele ustvarjati 
različne motive smučk. Nastale so osupljive 
smuči, ki so kar vabile h glasovanju. 

Naslednjega dne se je začela prava akcija. 
Plakati tega natečaja so se nahajali na vsa-
kem koraku naše šole in vsak dan se je preko 
šolskega radia slišalo povabilo h glasovanju.

Odziv je bil osupljiv. To si je preprosto po-
trebno priznati. Prav vsak, ki je v času na-
tečaja prestopil šolski prag, je oddal vsaj en 
glas za našo smučko in nas podpiral pri naši 
trdni volji, da zmoremo, čeprav nas je malo. 
In tako se je začelo. Vsak dan smo polnili 
računalniško učilnico in glasovali. Popoldne 
pa smo z velikim veseljem zabrisali torbe v 
kot in se podali h glasovanju in ustvarjanju 
novih smučk. To pa še ni bilo dovolj. Za 
pomoč pri glasovanju za naše oblikovane 
smučke smo poprosili tudi naše starše, ded-
ke, babice, strice, tete in še koga. 

Da skupaj zmoremo več, smo dokazali, ko 
smo za nekaj časa prevzeli prvo mesto. Mno-
gi bi na našem mestu vrgli puško v koruzo, 
a mi smo vztrajali, čeprav je bila OŠ Ljudski 
vrt – Ptuj zelo težek nasprotnik, ki nam ga na 
žalost ni uspelo premagati. Na naših obrazih 
so se videli žalostni izrazi, ker smo pristali 

na drugem mestu. Vedeli smo, da smo boj 
izgubili, da smo ostali brez smuči, kljub na-
šemu trudu. Vendar je bilo samo eno spo-
ročilo iz Elana dovolj, da nam je pričaralo 
nasmeh na obraz, da je na naši šoli zavladala 
sreča. Prav zaradi našega truda so se v Elanu 
odločili, da ne nagradijo samo zmagovalne 
šole, ampak tudi drugo in tretjeuvrščene v 
tem nagradnem natečaju. Tako smo veseli 
spoznali, da smo s skupnimi močmi naši šoli 
prisvojili 10 parov Elanovih smuči.

Ta gesta dokazuje, da 
ima organizator te ak-
cije (Elan) veliko srce. 
Vsi vemo, da si mnogi 
novih smuči za otroke 
ne morejo privošči-
ti. Še težje kot karkoli 
drugega na svetu pa 
je otroku onemogočiti 
oziroma prepovedati 
odhod v zimsko šolo v 
naravi, pa če si tega še 
tako zelo želi. Z novi-
mi smučmi na šoli bo 
to veliko lažje. Zato še 
enkrat hvala Elanu za 
njihovo čudovito gesto. 

Prav tako še enkrat hvala vsem, ki ste glaso-
vali in nam tako pomagali osvojiti smuči. 

Ana Breg in Janja Horvat, 9. razred 
(mentorica Vesna Breznik)

Ob tej priložnosti pa bi vas radi po-
vabili še na en, za nas na OŠ Benedikt 
pomemben dan, to je DAN ŠOLE, ki 
bo 25. 1. 2013 v večnamenski športni 
dvorani v Benediktu. 

Na prireditvi bodo v programu so-
delovali otroci, učenci, vzgojiteljice in 
učitelji OŠ Benedikt ter gosti večera: 
Čudežna polja in Tanja Žagar. 

Denar od prodanih vstopnic je name-
njen šolskemu skladu OŠ Benedikt. 

Vzemite si čas in z nami preživite ču-
dovit večer.

OŠ Benedikt osvojila 10 parov 
Elanovih smuči

DOGODKI IN DOGAJANJA ZNANJE ZA RAZVOJ

Srečanje generacije 1951–52
Predavanje Zdravila in kronični bolniki

V sodelovanju z Lekarno Lenart vas 
vabimo na predavanje o kroničnih bole-
znih, ki zahtevajo dolgotrajno zdravljenje, 
največkrat do konca življenja. Seznanili 
se bomo s celo vrsto bolezni, ki se jih ne 
da pozdraviti, lahko samo blažimo njiho-
ve znake in upočasnimo napredovanje. 
Pojavijo se lahko v katerem koli obdobju 
življenja. Predavanje bo v ponedeljek, 21. 
1. 2013, ob 17. uri v učilnici Izobraževal-
nega centra. 

Tečaj nemščine za delo v 
Avstriji

Zbiramo prijave za 30-urni tečaj nemščine, ki je namenjen vsem, ki bi želeli poiskati delo 
v Avstriji. Vsebina tečaja je prilagojena iskalcem zaposlitve:

- pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe,
- pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-pošte,
- iskanje informacij o delodajalcu po internetu in priprava na razgovor,
- medkulturna komunikacija – posebnosti in razlike,
- konverzacija med tečajniki …
Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru na Nikovi 9, Lenart, 

ali po telefonu 02 720 78 88.
Pri Izobraževalnem centru vam v prihajajočem letu želimo, da bi z znanjem premago-

vali ovire, se uspešno spoprijemali z novimi izzivi ter doživeli veliko lepih trenutkov.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Izobraževalni center v januarju

Zdravila in starostniki

Te decembrske dni mineva že pet let, 
odkar so Območna obrtna zbornica 
Lenart, Zavod Riso in občine De-

strnik, Lenart in Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah ustanovile Razvojno agencijo Slo-
venske gorice (RASG). Kasneje se jim je v 
lastniški strukturi pridružila še občina Cer-
kvenjak. Agencija, ustanovljena kot t. i. ne-
profitni d .o. o., ki je nastala zaradi skupnega 
interesa ustanoviteljev za izvedbo projekta 
revitalizacije reke Pesnice, je kmalu prerasla 
svoj prvotni namen. Danes izvaja številne 
naloge, ki so v javnem interesu, na območju 
vseh šestih občin Upravne enote Lenart, de-
loma pa tudi širše na celotnem geografskem 
območju Slovenskih goric. 

V širši javnosti je RASG poznana zlasti 
kot upravljavka LAS Ovtar Slovenskih go-
ric in izdajateljica Ovtarjevih novic. Mnogi 
med vami ste udeleženci naših programov, 
ki jih izvajamo v okviru Izobraževalnega 
centra, obiskujete naše točke, namenjene 
promociji turizma (TIC Osrednjih Sloven-
skih goric v Lenartu, TIP Cerkvenjak, ki je 
organiziran pod okriljem občine Cerkve-
njak, in TIT Črni les, ki je plod skupnega 
dela z Društvom vinogradnikov Lenart) ali 
pa naše prireditve, delavnice in druge do-
godke, ki jih pripravljamo skupaj z občino 
Lenart ali LAS Ovtar Slovenskih goric.

V RASG smo skozi celotno obdobje de-
lovanja razvili specifična strokovna znanja, 
zlasti na področju projektnega vodenja, 
priprave projektov in pridobivanja nepovra-
tnih sredstev in subvencioniranih posojil, 
ki nam danes omogočajo izvajanje kvalite-
tnih storitev za gospodinjstva, podjetnike 
in javni sektor na teh področjih. Hkrati se 
prijavljamo na razpise in se v mnoge pro-

jekte in programe, predvsem na področju 
regionalnega razvoja in razvoja podeželja, 
vključujemo tudi neposredno. Z izvajanjem 
storitev in vključevanjem v projekte in pro-
grame tudi pridobivamo potrebne finančne 
vire za naše delovanje, saj ne glede na lastni-
ško strukturo nismo sistemsko financirani 
iz proračunskih virov.

V RASG se trenutno za vas trudi in dela 
pet deklet, kot del našega kolektiva pa šteje-
mo tudi gospo Vido Šavli, ki kot predsednica 
LAS OVTAR Slovenskih goric skrbno spre-
mlja in nas modro usmerja v našem delu in 
delovanju. Smo entuziastke, ki nas združuje 
ljubezen do Slovenskih goric in ki verjame-
mo v velik, še neizkoriščen potencial naših 
prelepih gričev in ljudi, ki imajo tukaj svoj 
Dom. Pripravljamo projekte in programe, 
usmerjene v regionalni razvoj, razvoj po-
deželja, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
in podjetništva, v večjo kvaliteto življenja in 
bivanja ter v povezovanje in mreženje tako 
posameznih ponudnikov kot občin. Le s 
povezovanjem je namreč v tem globalnem 
svetu mogoče dosegati maksimalne učinke, 
pa naj bodo ti merjeni v materialu ali pa v 
osebnem zadovoljstvu. 

Na prehojeno pot lahko gledamo s pono-
som. Veliko stvari se je premaknilo z ničelne 
točke. Hvala vsem in vsakemu izmed vas, ki 
ste kakorkoli prispevali k našemu delu; tako 
tistim, ki ste skupaj z nami zavihali rokave, 
kot tudi tistim, ki ste s kritiko pripomogli, 
da smo postali boljši. Želimo si, da bi tako 
uspešno sodelovali pri uresničevanju naših 
načrtov tudi v prihodnje. 

Prav vsem pa želimo vse lepo in dobro v 
prihajajočem letu 2013.

RASG, Tanja Hrastnik

5 let Razvojne agencije Slov. gorice

Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slov. gor.
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Konec novembra smo se ponovno od-
pravili v kino. Vstopnica za člane je 
bila, kot je to v naši navadi, brezplač-

na. Tokrat smo se odločili, da organiziramo 
možnost izbire med dvema filmoma, in sicer 
Skyfall in Somrak Saga: Jutranja zarja, 2.del. 
Filma smo si ogledali 23. 11. 2012 v Kolose-
ju. Udeležba je bila zelo velika.

30. 11. 2012 ob 19.uri smo medse povabili 
Dramsko skupino KD Cerkvenjak, ki nam 
je v Domu kulture v Lenartu uprizorila ko-
medijo Klinika Sv. Anton. Vstopnina je bila 
za člane ŠKSG brezplačna. Obisk je bil do-
ber, igralci dramske skupine iz Cerkvenjaka 

pa so poskrbeli za prijetno vzdušje in obilo 
smeha. Za zelo dobro odigrano igro in sode-
lovanje se jim zahvaljujemo.

Praznični december pa smo ponovno pri-
čeli z novimi idejami in v upanju, da dobro 
zaključimo delo v letu 2012.

1. 12. 2012, na Dan boja proti AIDS-u, 
smo se ŠKSG-jevci odpravili na teren. V Le-
nartu smo delili kondome, rdeče pentljice in 
čtivo o AIDS-u ter tako dodali naš prispevek 
k zaščiti in ozaveščanju ljudi o AIDS-u. 

14. 12. 2012 smo izpeljali še en novi, večji 
projekt. V sodelovanju z Diskoteko Anton 
smo organizirali ŠKSG brucovanje z glasbe-
no skupino Rok'n'band. Vstopnina za naše 
člane je bila brezplačna. Zabava in druženje 
sta bila odlična, zato bomo ta projekt zago-
tovo peljali tudi v prihodnje. Zahvaljujemo 

se Diskoteki Anton in seveda Rok'n'bandu 
za noro zabavo.

22. 12. 2012 smo se odpravili na izlet v 
predbožični Zagreb in 27. 12 .2012 na ŠKSG 
zaključek in občni zbor na Izletniški kmetiji 
Breznik.

Poleg zabave in dobre volje pa nismo poza-
bili na dobrodelnost, zato vas vzpodbujamo 
in prosimo, da pomagate v naši dobrodelni 
akciji zbiranja smučarske opreme in zimskih 
oblačil za otroke, dijake in študente, da jim 
tako skupaj polepšamo zimske in praznič-
ne dni. Dobrodelno akcijo smo pripravili v 
sodelovanju z Društvom prijateljev mladine 

Slovenske gorice. Oblači-
la in opremo, ki bi jo radi 
podarili, lahko prinesete 
v pisarno ŠKSG-ja v času 
uradnih ur, mi pa vam za-
gotavljamo, da bodo stvari 
prišle v prave roke.

Vsem našim članom še 
vedno ponujamo veliko 
popustov, in sicer članski 
popust v vrednosti 25 % 
na vso dodatno opremo v 
Simobil Halo centru Le-
nart, kopanje po ceni 3 € v 
Termah Radenci, kopanje 
po ceni 8 € v Termah Ptuj, 
brezplačno članstvo v knji-

žnici Lenart, 20 % popust na mesečno karto 
v Fitnesu Lenart in članski popust v Fajn fit 
Lenart za aerobiko in spinning. V zimskih 
mesecih je čas za smučanje, zato smo dodali 
novo ugodno ponudbo. Študentsko ŠKSG 
smučarsko karto za Roglo in Krvavec med 
tednom vam ponujamo za 15 €, med viken-
dom pa za 20 €. Obilo snežnih radosti.

Vsak četrtek pa še vedno poteka ŠKSG re-
kreacija v športni dvorani v Benediktu.

Vse dodatne informacije lahko najdete na 
našem facebook profilu, na naši prenovljeni 
spletni strani: www.sksg.org ali nas obiščite 
ob uradnih urah, ki potekajo v naših prosto-
rih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer 
vsako soboto od 10. do 12. in vsako sredo 
med 10. in 14. uro.

Nina Fekonja

V lovišču LD Dobrava so tudi v letošnji 
sezoni zabeležili večje število pokon-
čanih in raztrganih srn, ki so bile 

žrtve potepuških psov. Čeprav velja pravilo, 
da morajo biti psi pod nadzorom lastnikov 
in pod nadzorom tudi v prosti naravi, pa je 

kar nekaj malomarnih lastnikov, ki pse zla-
sti zvečer spustijo z verig ali iz pesjakov in 
ti si nato dajo duška. Najbolj žalostno pri 
vsem je, da so psi hitrejši od srnjadi, zlasti 
od mladičev, ki so lahek plen in umirajo v 
velikih mukah. Psi namreč žrtev po volčje 
pokončajo in se lotijo notranjosti žrtve. Ko 
opravijo večji del »pojedine«, plen pustijo 
in te ostanke običajno pobirajo lovci. Če jih 
seveda najdejo in če jih o tem obvestijo do-
mačini. Teh je k sreči iz leta v leto več in tudi 
njihov kritični glas včasih zaleže. Na lepo be-
sedo stavijo tudi člani zelene bratovščine, ki 
lastnike psov, za katere vedo, da radi »lovijo« 
in uničujejo srnjad, vljudno opozarjajo, naj 
imajo svoje štirinožne ljubljenčke pod nad-
zorom. To še bolj velja za zimski čas, ko se 
srnjad v visokem snegu težje giblje in je še 
lažji plen krvoločnih zasledovalcev. 

M. T.

Društvo za biološko-dinamično gospo-
darjenje Podravja (s sedežem na eni izmed 
kmetij v Vanetini) skupaj z občino Cerkve-
njak pripravlja in razvija idejo za ustano-
vitev izobraževalnega in pospeševalnega 
centra biološko-dinamičnega kmetijstva. 
Idejo podpirajo tudi župani občin iz Uprav-

ne enote Lenart ter lenarška razvojna agen-
cija. Osnovna ideja centra je na eni strani 
nadgraditi delo zelo aktivnega društva (ki 
združuje nad sto članov iz celega Podravja, z 
delom pa posega v širši slovenski in hrvaški 
prostor), na drugi strani pa razviti oporo za 
nove priložnosti številnih slovenskogoriških 
kmetij. 

Biološko-dinamično kmetovanje je naj-
starejša in prva moderna oblika ekološkega 

kmetovanja, utemeljena 1924. leta. Ta način 
kmetovanja omogoča kmetovalcu, da si lah-
ko vsa temeljna in osnovna sredstva za delo-
vanje kmetije (na primer: zaščitna sredstva, 
gnojila, semena) zagotovi v okviru kmetije 
na osnovi koriščenja in obdelave naravnih 
rastlinskih in živalskih sestavin. BD-kmeto-

vanje je po dolgoletnih 
znanstvenih raziskova-
njih edina oblika kme-
tovanja, ki je sposobna 
povečati vitalnost tal 
in pridelkov (v pri-
merjavi s konvencio-
nalnim in integriranim 
načinom pridelave, ki 
zmanjšujeta vitalnost 
tal in pridelkov, in 
ekološkim načinom, ki 
v najboljšem primeru 
ohranja vitalnost tal in 
zagotavlja enako vital-
nost pridelkov) v pri-

merjavi z vitalnostjo tal 
in pridelkov, ki jih »pri-
dela« narava sama brez 

posredovanja človeka. BD-pridelava hrane 
je po teh raziskavah tudi najbolj ekonomsko 
upravičena in trajnostna oblika obdelovanja 
zemlje.

V tem trenutku iniciativna skupina za 
ustanovitev centra pripravlja osnovno do-
kumentacijo, na osnovi katere bo mogoče 
umeščanje tega projekta v lokalne razvojne 
načrte občin.

dr. Andrej Fištravec

Z NARAVOZNANJE ZA RAZVOJ

Računalniška arhitektonska simulacija objekta (avtorja: Teja Kovač 
Lozar in Matej Lozar)

Podivjani psi opravili »krvavo delo«

To je ostalo od srnjačka v revirju Dobrava v 
Zgornji Senarski. Psi so v tem revirju pokončali 
kar 5 srnjih mladičev. Foto Jure Toš

ŠKSG in aktivnosti v decembru Center za izobraževanje in 
pospeševanje biološko-dinamičnega 
kmetovanja
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Ime izvira iz latinske besede lavore, kar 
pomeni umivanje. Je sredozemska rastli-
na. Največ je gojijo v Franciji (Provansi) za 
potrebe kozmetične industrije. Tudi v Slo-
veniji so na Krasu začeli z gojenjem sivke 
za pridobivanje eteričnega olja. V našem 

okolju jo sadimo kot okrasno in zdravilno 
rastlino, ki ima rada sončno zavetno lego in 
revna odcedna tla, ki jih ne gnojimo. Zraste 
v pol metra visok, vedno zelen grmiček. Li-
stiči so ozki, srebrno sive barve. Cveti od 7. 
do 9. meseca v modri barvi, socvetja imajo 
obliko klasa. Od vrste sivke so odvisni bar-
va cvetja, višina grmička, širina lističev in 
količina eteričnega olja. Razmnožujemo jo 
s podtaknjenci v avgustu, večje količine s 
semeni, lahko pa naredite tudi grobance. Po 
cvetenju jo obrežemo, temeljito rez naredi-
mo zgodaj pomladi, vendar ne smemo za-
rezati v stari les. Sivka je zdrava in trdoživa 
rastlina, do živega ji ne pride suša, saj ji celo 
prija, prenese mraz do minus 25 stopinj C, 
odporna je na bolezni in tudi škodljivci se je 
izogibajo. Na cvetovih boste opazili čebele, 
metulje in čmrlje. Lepa je kot okrasna rastli-
na, še posebej v kombinaciji z vrtnicami, ki 
jih tudi brani pred škodljivci in boleznimi. 
Tudi mejice iz sivke so zanimive. Posamezni 
grmički s svojo srebrno sivo barvo prinašajo 
v vrt eleganco, umirjajo barvitost, modrina 
cvetov pa vrtu daje svežino.

V zdravilne namene uporabljamo cveto-
ve, ki jih posmukamo, preden zacvetijo, saj 
takrat vsebujejo največ eteričnega olja. Po-
sušeni cvetovi prijetno dišijo in imajo rahlo 
grenak okus. Za eterično olje, ki ga pridobi-
vamo z vodno destilacijo, uporabljamo celi 
del nadzemne rastline. Čaj, ki ga pripravi-
mo kot poparek, je primeren za umirjanje 
živcev, tudi v menopavzi. V enakih delih 
zmešamo cvetove sivke, korenine baldrija-
na, liste melise, storžke hmelja in cvetove 
kamilice. Za razburjene živce prebavnega 
trakta, za boljše delovanje prebavnih žlez in 
proti vetrovom deluje mešanica cvetov siv-
ke, zeli majarona, listov žajblja in listov po-
prove mete v enakih delih. Poparek pijemo 
pol ure pred jedjo. Migreno lajša poparek 
iz cvetov sivke, listov melise, listov poprove 
mete in listov citronke, ki ga pijemo mlač-
nega po požirkih. Tinktura, ki si jo lahko 
pripravimo iz 20 gramov sivkinih cvetov in 
100 mililitrov močnega domačega žganja 
(namakamo tri tedne), uporabimo za ma-

sažo pri revmatičnemu trganju v mišicah 
in sklepih, pri pikih insektov ali 10 do 20 
kapljic notranje pri slabi prebavi. Kopel, ki 
ji dodamo poparek sivke, pomirja, lajša te-
žave mene in pomaga pri ozeblinah. Sivkine 
blazinice prinesejo nemirnemu dojenčku 
miren spanec. Za sprostilno masažo si lah-
ko pripravite domače olje, tako da v dobro 
olivno ali mandljevo olje namočite cvetove 
sivke, lističe dišečih vrtnic, lističe citronke 
in rožmarina. Pri normalni uporabi sivka 
nima nezaželenih učinkov. Vrečke, ki jih 
napolnimo s cvetovi sivke, preganjajo molje 
in širijo v omari prijeten, pomirjujoč vonj, 
ki je vsekakor boljši od vonja mehčalcev. Iz 
cvetov sivke lahko naredite šopke, celo ra-
stlino uporabite pri pletenju zeliščnih venč-
kov. Letos sem iz sivke in timijana naredila 
adventni venček, ki res prijetno diši. Tudi v 
domača zeliščna mila dajemo sivkine cveto-
ve in eterično olje. Če želite dišeč papir, do-
dajte k mešanici za izdelavo papirja sivkine 
cvetove ali pa med pisemski papir nasujete 
sivkino cvetje in papir se bo navzel vonja.

Vrečka dišeče sivke me vedno spomni na 
starinski predalnik, v katerem so med čisto 
in dišečo posteljnino skriti tudi spomini 
otroških let. Pri nas smrečico in jaslice po-
stavljamo na božični večer, tako kot smo to 
počeli v mojih Halozah. Že dopoldan se je 
po hiši širil vonj po kruhu in orehovi potici. 
Po kosilu se je začelo temeljito čiščenje ku-
hinje, kar je opravila mamika, ostali prosto-
ri so bili na vrsti prej, saj je za božič moralo 
vse sijati. Otroci smo z atekom odšli v gozd 
po smrečico. Običajno je bil visok sneg, tako 
da smo domov prišli utrujeni in premraže-
ni. Stara mama nam je pripravila vroč čaj. 
Nekaj smrekovih vej smo položili pred hi-
šni prag, služile so za predpražnik, da nismo 
prenašali nesnage na sveže poribana lesena 
tla. Začelo se je okraševanje smrečice, ki 
smo jo postavili v debelo repo. Na smrečico 
smo obesili v zlat papir ovite orehe, drobna 
jabolka, salonske bombone in nekaj drob-
nih čokoladnih okraskov v obliki zvezdic, 
čeveljčkov in češenj. Pravo premagovanje 
je bilo potrebno, da nismo česa vtaknili v 
usta. Pod smrečico smo postavili voščilnice 
z božičnimi motivi, saj jasličnih figur nismo 
imeli. Proti večeru so domov začeli prihajati 
moji strici in tete, ki so že kot otroci služili 
pri kmetih na Dravskem polju. Skupaj smo 
se stiskali ob toplo peč in klepetali. Najlepše 
pa je bilo, ko smo prepevali božične pesmi. 
Starejši so se z baklami odpravili k polnoč-
nici, otroci pa smo v jasni noči skozi okno 
opazovali luči, ki so prihajale s hribov. Lju-
dje so v skupinah gazili proti farni cerkvi. 
Božička z darili nismo poznali, je pa za nas 
bilo darilo že to, da je na mizi bila praznična 
hrana, da smo bili skupaj in se imeli lepo.

Upam, da so bili božični prazniki taki, 
da jih boste lahko shranili v svojo skrinjo 
spominov. Novo leto naj bo z vami prijazno, 
obdaruje naj vas z zdravjem, veseljem in 
zadovoljstvom, predvsem pa naj v vaša srca 
nasuje dobrote in razumevanja.

Marija Čuček

Že v uvodu gospod Fajdiga pove, da 
zdravniki menijo, da je kandida na-
ravno prisotna v telesu. To drži, saj 

gliva Candida albicans živi v sožitju na naši 
koži in sluznicah (predvsem sluznicah pre-
bavne poti, deloma dihal in sluznici nožnice) 
(Tomažič, februar 2008, str. 68). V našem 
telesu naj bi živelo še okrog 200 vrst gliv, ki 
so v normalnih koncentracijah neškodljive 
za naše telo. Do glivične okužbe v določe-
nem delu telesa pride šele v času posebnih 

stanj, kot so sistemske bolezni ali ob močno 
oslabljenem imunskem sistemu. V primeru 
sevov glive Candida albicans prav tako lah-
ko pride do glivične okužbe, kjer se kolonija 
gliv prenese na določen del telesa, kjer začne 
izločati toksine. Ob optimalni ravni imun-
skega sistemskega odziva ti za človeka niso 
nevarni. Do izražanja okužbe in morfoloških 
sprememb pride šele, kadar je imunski odziv 
močno komprimiran. Pogost je pri bolnikih, 
ki imajo diagnosticirano bolezen AIDS, ma-

ligni tumor in osebah, ki v svoje telo vnaša-
jo prevelike količine antibiotikov ter drugih 
zdravil. Ker telo ni več zmožno ohranjati 
naravnega razmerja mikroorganizmov, se ti 
lahko razrastejo. Do okužbe lahko pride na 
koži (zaznamo izpuščaje, otekline, razbarva-
nost nohtov), v ustih (beli madeži na ustni 
sluznici), v nožnici (srbečica, gost izcedek) 
ali sistemsko po celem telesu, kjer so pogo-
sto okuženi vitalni organi (možgani, srce, 
ledvice, pljuča), zaradi česar je končni izid 
velikokrat smrten. Na podlagi teh podatkov 
vidimo, da je vsaka glivična okužba, ki jo telo 
spozna kot tujek, predstavljena s simptomi, 
ki so zanjo specifični glede na lokacijo in vr-
sto. Simptomi, ki jih navaja gospod Fajdiga, 
nimajo nobene povezave z glivičnimi okuž-
bami, saj niso specifični, temveč lahko kaže-
jo takorekoč na karkoli. Pogosto jih povzroča 
upad odpornosti ali stres, kateremu smo vsa-
kodnevno podvrženi. 

Prav tako je omenjena zakisanost telesa, 
ki uradno ni ne bolezen ne simptom. Naše 
telo ima veliko regulacijskih sistemov, ki 
uravnavajo optimalno okolje in homeosta-
zo. Zaradi tega samo z vnosom hrane ne 
moremo spremeniti kislosti telesa oz. pH, v 
katerem se naše celice nahajajo. Edina stvar, 
ki je podvržena tem vplivom, je pH vrednost 
našega urina. Hrana, ki jo vnesemo v telo, 
preide v želodcu v kislo okolje zaradi moč-
ne klorovodikove kisline, ki je tam prisotna. 
Takoj ko zapusti želodčno votlino, se zmeša 
z žolčem, ki zviša vrednost pH okolja v čre-
vesu. Torej sam pH hrane tu nima nobenega 
pomena. Pri tem navajam naslednji članek 
(Gabe Mirkin, 2009).1 Kislost pH lističev sli-
ne dokazuje le izločanje tekočine ustne slu-
znice pri procesu prebavljanja, ki je v ustih 
naravno kisla. Rahlo nižji pH od normalne-
ga lahko povzroča preveliko izločanje klo-
rovodikove kisline v želodcu, ki je pogosta 
pri stresu ali pa je nekateri pacienti naravno 
izločajo več. 

Alternativno zdravljenje rakavih bolezni 
na podlagi kandide, ki ga navaja pisec, se 
po prebiranju spletnih strani in medicin-
skih člankov izkaže za še eno nepreverjeno 
metodo, ki ne sloni na kliničnih raziskavah, 
temveč samo na praznih obljubah in rekla-
mi. Pri tem navajam spletni članek (Beatis, 
2009),2 ki jasno diskreditirajo trditve dr. Si-
moncinija. Le kot primer: dr. Simonici svoje 
prepričanje o prisotnosti glivičnih okužb in 
kandide pri pacientih, diagnosticiranih z 
malignim tumorjem, dokazuje na podlagi 
kliničnih raziskav. Izmed mnogih citira tudi 
raziskavo dr. Hopferja (Hopfer, 1980),3 ki naj 
bi po pričanju Simoncinija dokazovala, da je 
bila prisotnost glivične okužbe ugotovljena 
pri 79 % pacientov. Sama raziskava navaja, 
da je pri analizi 19.457 krvnih vzorcev bilo 
pozitivnih 193, kar predstavlja le 0,01 %. 
Od teh 0,01 % je dalo pozitivni rezultat na 

specifično vrsto glive Candida albicans 79 % 
vzorcev. Drži, da prisotnost rakavega obole-
nja lahko spremljajo različni simptomi, kot 
tudi razvoj glivičnih obolenj, ki ga povzroči 
sistemski odziv telesa na bolezen. Glivična 
okužba je torej posledica obolenja, ne njegov 
izvorni vzrok. 

Na podlagi znanstvenih člankov in dejstev, 
ki jih v njih najdemo, menim, da članek go-
spoda Fajdige ni podprt z dejstvi ter rezultati 
raziskav, temveč samo njegova osebna raz-
laga določenih stanj. Kandida kot bolezen 
v svetovnem oziru ni bila nikoli dokazana, 
čeprav je bilo na to temo izvedeno določeno 
število raziskav. Korelacija med sistemskim 
slabšim počutjem in večjo količino glive 
Candida albicans znanstveno ni podprta in 
zato zdravniki nimajo strokovne osnove, da 
takim »bolnikom« predpisujejo protiglivič-
na zdravila. Morebitna uvedba protiglivič-
nih zdravil je nedopustna, nevarna in lah-
ko tudi kazniva, ker protiglivična zdravila 
niso registrirana za take indikacije in tudi 
ni nobenih priporočil za njihovo tovrstno 
uporabo (Tomažič, februar 2008). Tukaj ne 
gre za nevednost zdravnikov, temveč neraz-
iskanost področja v strokovnem svetu in na 
podlagi tega še ne jasno določenih postop-
kov diagnostike ter zdravljenja bolnikov s 
tako imenovano kandidioznostjo. 
___________________________________
1 Gabe Mirkin, M. (11. januar 2009). Acid/Alkaline 
Theory of Disease Is Nonsense. Prevzeto 2. novem-
ber 2012 iz Quackwatch: http://www.quackwatch.
org/01QuackeryRelatedTopics/DSH/coral2.html
2 Beatis. (9. junij 2009). Cancer, Fungus and Sodi-
um Bicarbonate: Tullio Simoncini and The Rese-
arch that Wasn’t…. Prevzeto 2. november 2012 iz 
Anaximperator blog: http://anaximperator.wordpress.
com/2009/06/09/tullio-simoncini-and-the-research-
that-wasnt/#comment-1236
3 Hopfer, R. L. (1980). Radiometric detection of yeasts 
in blood cultures of cancer patients. Journal of Clinical 
Microbiology, 329-331.
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Anja Džaferović

V prostorih občine 
Sveta Ana je bil v 
četrtek, 6. decem-

bra, sprejem novorojencev 
in njihovih staršev pri žu-
panu Silvu Slačku. Vabljeni 
so bili novorojenčki, ki so 
se rodili od maja 2012 do 
konca novembra 2012. V 
tem času se je v občini Sve-
ta Ana rodilo 16 otrok, od 
tega 6 deklic in 10 fantov: 
Maj Pšajd, Neža Zorec, 
Anej Jauk, Sara Radovano-
vić, Vid Oprešnik, Larisa 
Režonja, Anže Rola, Lovro 
Vaupotič, Benjamin Černi, 
Ela Bruher, Sven Šmit, Nika Škrlec Horvat, 
Bine Peklar Golob, Anej Reher, Blažka Triler 
in Gašper Lasecky.

Starše z dojenčki je nagovoril župan Silvo 
Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel 

čestitko ter jim podaril simbolično darilo. 
Vsak novorojenec prejme s strani občine en-
kratno denarno pomoč v vrednosti 150,00 
EUR. 

Spletna stran občine

Z NARAVO

Sivka (Lavandula)

O kandidi drugače
V uredništvo smo prejeli dopis Anje Džaferović, ki ga je vzpodbudil čla-

nek Mitje Fajdige v Ovtarjevih novicah z naslovom Zakaj uradna medicina 
zanemarja kandidoznost? Ker je bilo o obravnavani temi zadnjih nekaj let 
veliko govora, se je odločila, da se v problematiko tudi sama poglobi. Članek 
jo je vznemiril, saj navaja dejstva, ki bi bralcem lahko nudila napačen pogled 
v zdravniško diagnostiko. Njen pogled na obravnavano temo objavljamo v 
celoti.

Sprejem novorojencev
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Franc Kuri se je rodil 11. avgusta 1892 
v Spodnjih Verjanah in je s komaj pet-
najstimi leti odšel pridobivat znanje v 

Grottenhof pri Gradcu, kjer je končal sre-
dnjo kmetijsko šolo. Njegova največja lju-
bezen, ki se ji je popolnoma posvetil, je bilo 
vinogradništvo in prav na tem področju je 
postal velik strokovnjak. Dodatne izkušnje si 
je pridobival v Sloveniji in kasneje v Srbiji. 

Pot ga je zanesla v Hercegovino, kjer je 
v mestu Ljuboši ustanovil veliko trsnico, v 
kateri so vzgajali cepljenke iz domačih sort, 
cepljenih na ameriške podlage. Te cepljen-
ke so bile zelo odporne na trsno uš in so 
ustrezale vročemu hercegovskemu podne-
bju. Franc Kuri ni samo prideloval trsnih 
sadik, ampak je redno spremljal obnovo 
vinogradov. Lastnikom vinogradov je nudil 
strokovno pomoč, mnogo ljudi pa je izšolal 
za delo v trsnici. Njegov pomen pri obnovi 
vinogradov se je pokazal v času, ko je vi-
nograde uničevala trsna uš. Mnogi lastniki 
niso vedeli, kaj se s trto dejansko dogaja. V 
Hercegovini so leta 1912 imeli okrog 6.000 
hektarjev vinogradov. Tega leta so izkopali 
prve trse, pri katerih so ugotovili napad tr-
sne uši. V desetih letih je propadla že več kot 
polovica vinogradov, saj so bila vsa priza-
devanja za izkoreninjenje te bolezni zaman. 
Hercegovske oblasti so takrat zaposlile vino-
gradniškega strokovnjaka, ki se je spopadel 
s trsno ušjo, Franca Kurija. Strokovnjaki in 
vinogradniki so bili presenečeni nad uspe-
hom, saj je bila obnova vinogradnikov kon-
čana pred predvidenim rokom. Posadili so 
trse, odporne na trsno uš. Sorazmerno hitra 
obnova hercegovskih vinogradov je bila naj-
večji uspeh, ki ga je Kuri dosegel v svojem 

življenju. Zatrtje trsne uši v Hercegovini je 
bilo pomembno tudi za vinograde na našem 
območju, kajti ta nevarna bolezen je ogroža-
la tudi našo trto.

Kuri je znanje črpal iz jugoslovanske in 
nemške vinogradniške literature. Kot vino-
gradniški strokovnjak je rad obiskal lepo 
urejene vinograde ter znanje z veseljem pre-

našal na gospodarje vinogradov. Njegova 
največja želja je bila, da bi se na stara leta vr-
nil v domači kraj, Sp. Verjane v trojiški fari. 
Ta želja se mu ni uresničila, saj ga je ljubezen 
do vinogradov zadržala v Hercegovini, kjer 
je tudi umrl.

Dragocene podatke o nekdanjem krajanu 
Francu Kuriju je Društvu vinogradnikov 
Sveta Trojica odstopil Franc Gungl iz Zg. 

MED LJUDMI

Publikacija z izjemno sporočilno vre-
dnostjo in z vsemi lastnostmi dobrega 
učnega pripomoč-

ka za poučevanje in spo-
minjanje o holokavstu, je 
nastala v okviru projekta 
»Neglected Holocaust: 
Remembering the De-
portation of the Jews in 
Slovenia«, ki ga je omo-
gočilo financiranje Task 
Force for International 
Cooperation on Holoca-
ust Education, Remem-
brance and Research in 
Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in 
šport Republike Sloveni-
je. Eden od poglavitnih 
ciljev avtorjev publikaci-
je, ki je nastajala tudi v so-
delovanju s Pedagoškim 
inštitutom Slovenije, je 
bil odgovoriti na vprašanje, »zakaj se je zgodil 
eden najbolj žalostnih prizorov človeške zgo-
dovine?«. Izhodišče za pisanje in razmišljanje 
so bile množične deportacije prekmurskih 
Judov aprila 1944. leta. Te so pomenile konec 
nekoč cvetoče in vplivne judovske skupnosti 
v Prekmurju. Iz pokrajine med Muro in Rabo 
so tako izginili mnogi člani judovskih družin 
Sonnefeld, Hiršl, Ebenšpanger, Berger, Arvay, 
Schwartz, Stern, Spitzer, Schöntag, Rosenber-
ger, Preis, Pollak … Na silo in z vso krutostjo 
so izgnali otroke, celo dojenčke, ženske in 
moške, mlade in stare, zdrave in bolne, vse 
… Kot poudarjata v uvodnem prologu avtor-
ja besedila Oto Luthar in Martin Pogačar, »je 
to njihova zgodba ali točneje, to je skromen 
poskus pripovedi o tem, zakaj so morali oditi 
in zakaj so za njihovo bogato kulturo ostali 
samo nagrobniki, nejasne družinske zgodbe 
in na pol pozabljena imena, zaradi česar se 
človeku, ki se poglobi v zgodovino te pokraji-
ne, včasih zazdi, da je potonil v Deželi senc«. 

V prvem delu knjige (lahko bi jo poime-
novali tudi berilo za učenje o holokavstu) 

avtorja nanizata splošna dejstva in resnice o 
uničevanju judov med nacistično vladavino 

v Nemčiji in okupirani Evropi 
vse do konca druge svetovne 
vojne leta 1945. V drugem 
delu knjige pa je v glavnem 
predstavljeno dogajanje med 
leti 1941-1945 na območju 
današnje Slovenije s poudar-
ki na Prekmurju. Po izgonu 
Judov iz slovenskih dežel 
(1497-1515) so bili Judje vse 
do konca 18. stoletja izri-
njeni na obrobje slovenskih 
dežel. V tem času se začnejo 
v večjem številu naseljevati v 
Prekmurju, kjer doseže njiho-
va številčnost vrhunec proti 
koncu 19. stoletja. Najva-
žnejši središči prekmurskega 
judovstva sta bili Lendava in 
Murska Sobota. O dejavnosti 
in življenju judovske skupno-

sti pred aprilskim napadom sil Osi na Kra-
ljevino Jugoslavijo leta 1941 izvemo največ 
iz pogovora z Eriko Fürst. Je ena redkih še 
živečih prekmurskih (slovenskih) Judinj, ki 
je verodostojna priča dogajanja v taborišču 
Auschwitz. Erika Fürst o tragediji prekmur-
skih Judov sicer razvija osebno zgodbo, a je 
njena pripoved postavljena v širši kontekst in 
je zato dragocen dokument časa, katerega se 
je treba venomer spominjati in nikoli poza-
biti. Redki preživeli prekmurski Judje so bili 
po letu 1945 vse bolj odrinjeni na rob javnega 
in socialnega spomina. Šele v zadnjem dese-
tletju in pol se zgodovinski spomin končno 
krepi, resnica prihaja na dan in počasi bomo 
doumeli, da se holokavst ni zgodil nekje daleč 
vstran od nas … Dežela senc nas v to prepriča 
in trdno verjamemo, da bodo po drobni knji-
žici z veseljem posegali učitelji in profesorji 
zgodovine in vsi tisti, ki imajo nalogo, da se 
tega temnega poglavja vse bolj spominjajo 
tudi mladi. 

Dr. Marjan Toš 

Oto Luthar in Martin Pogačar: Dežela senc 
(Spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju)
Založba ZRC SAZU Ljubljana, 76 str., Ljubljana 2012

Franc Kuri - vinogradniški strokovnjak

SEZNAM PADLIH PRIPADNIKOV NEMŠKIH OBOROŽENIH SIL:

111. SIMONIČ, Ludvik roj. 5. 8. 1921 v Zavrhu 15. 5. 1945 razglašen za 
padlega 

112. SIRK, Ferdinand roj. 15. 5. v Ledineku razglašen za padlega

113. SODEC, Franc Cerkvenjak padel julija 1944

114. ŠAUHER, Anton Ščavnica padel februarja 1944

115. ŠIMPL, Franc Lokavec padel januarja 1944

116. ŠIREC Voličina ni podatka

117. ŠIŠKO, Janez roj. 1910 padel 18. 11. 1943 na 
vzhodni fronti

118. ŠIŠKO, Rudolf Voličina

119. ŠIŠKO, Stanislav roj. 1. 11. 1922 padel 15. 7. 1943

120. ŠKOF, Jožef roj. 18. 3. 1920 v Lormanju razglašen za padlega

121. ŠKRLEC, Alojz roj. 4. 6. 1917 v Cogetincih razglašen za padlega

122. ŠLABER, Ernest Benedikt padel spomladi 1944

123. ŠMIGOC, Jože Sv. Trojica padel 1943/44 v Bolgariji

124. ŠMIGOC, Oskar roj. 1921 padel 5. 11. 1943 na 
vzhodni fronti

125. ŠOJHER, Karel Ščavnica padel februarja 1944

126. ŠPINDLER, Matej roj. 11. 8. 1922 1945 razglašen za padlega 
(Madžarska)

127. ŠTUHEC, Jože Ščavnica padel februarja 1944

128. ŠTUTER, Vlado Vinička vas ni podatka

129. ŠUMAN, Franc roj. 4. 3. 1924, Lormanje razglašen za padlega 1946

130. ŠUMAN, Kondrad roj. 26. 11. 1926, Lormanje razglašen za padlega 1946

131. TAŠNER, Karel Jurovski Dol padel oktobra 1944

132. TAŠNER, Roman Jurovski Dol padel decembra 1944

133. TOPLAK, Karl roj. 20. 10. 1915 v Partinju razglašen za padlega

134. TOPLAK, Konrad Zg. Ščavnica padel 1942

135. TRETNJAK, Janez roj. 5. 6. 1924 v Benediktu 1943 razglašen za padlega 

136. VOGRIN, Valentin Lenart ranjen aprila 1944 in nato 
umrl

137. WEINHANDL, Janez roj. 23. 9. 1924 v Partinju 1946 razglašen za padlega

138. ZADRAVEC, Feliks roj. 6. 9. 1922 v Drvanji 1946 razglašen za padlega 

139. ZEMLJIČ, Lenart Zg. Ščavnica padel 1945

140. ZOREC, Alojz Lenart ni podatka

141. ZOREC, Janez roj. 1926 padel 1944

142. ZOREC, Janez Lenart ni podatka

143. ZOREC, Janez Andrenci ni podatka

144. ZOREC, Jožef Voličina ni podatka

145. ŽIŽEK, Ivan Žice padel novembra 1943

146. ŽIŽEK, Janez roj. 26. 12. 1922 v Trotkovi 1946 razglašen za mrtvega, 
padlega 

147. ŽIŽEK, Jožef Benedikt padel decembra 1943

148. ŽVAJKAR, Friderik roj. 16. 7. 1915 v Partinju razglašen za padlega 

149. ALTENBURGER, 
Johan

nemška orožnika iz orožniške 
postaje v Cerkvenjaku v 
Slovenskih goricah

ubita sta bila 14. julija 1942 
leta pri domačiji Antona 
Fekonje v Stanetincih. 

150. BEZJAK, Franc

151. PARTL, nemški 
orožnik

orožnik iz Lenarta, ki je padel v 
spopadu pri Čučkovi domačiji 
v Čermljenšaku sredi avgusta 
1944

152. KOHNLEIN, 
Friedrich

orožnik, padel 15. novembra 
1944 v Sv. Trojici v Slovenskih 
goricah, ko so četniki Jožeta 
Melaherja - Zmagoslava 
napadli tamkajšnjo orožniško 
postajo. 

153. KAUČIČ, Alojz Osek

154. KOZAR, Leon Osek

155. VOK, Janez Osek

156. HVALIČ, Franc Andrenci

157. ČEH, Franc Andrenci

158. KURI, Franc Andrenci

159. ŠAMPRL, Alojz Andrenci

160. ZVER, Janez Andrenci

Se nadaljuje

Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih 
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941–1945
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V letošnjem letu se je župan v občini Sve-
ti Jurij v Slovenskih goricah odločil, da bo s 
svojim obiskom počastil občane, ki so v tem 
letu praznovali častitljiv življenjski jubilej – 
90 let. 

Kot deročo reko bi lahko opisali življenj-
ske poti šestih letošnjih jubilantov. Ana 
Knuplež, Avgusta Krivec, Marija Štaner, 
Jožef Zaletinger, Pavlina Kukovec in Mari-
ja Vogrin so luč sveta ugledali leta 1922. Za 
nas, njihove vnuke in pravnuke, to pomeni 
pred davnimi devetdesetimi leti. 

Obdobje devetdeset let nazaj predstavlja 
čas po končani prvi svetovni vojni, predsta-
vlja čas vsesplošnega pomanjkanja, strahu, 
čas brez radia in televizije, čas trdega dela na 
polju, čas lačnih viničarskih družin, zbranih 
pri molitvi ob skromni družinski mizi. 

Njihovo otroštvo je bilo zaznamovano s 
trdim kmečkim življenjem, z obiskovanjem 
osnovne šole v domačem Jurovskem Dolu 
ter z dogodivščinami, ki so se zgodile na peš 
poti v šolo in domov. Nekatere od teh do-
godivščin so za vedno zaznamovale njihova 

življenja. Njihovo mladost je zaznamovala 
druga svetovna vojna, ki je razbila številne 
družine in v mlada življenja s svojimi stra-
hotami natrosila neizbrisljiv strah.

Po drugi svetovni vojni so si vsi jubilanti 

ustvarili družine, gradili domove, delali na 
domačih posestvih ter se trudili za blagosta-
nje svojih družin. 

Njihova burna reka življenja se je v pozni 
starosti umirila in vrnila v utrjeno strugo. 
Tako jih je božja roka srečno vodila vse do 
letošnjega leta, ko so sicer že vsi brez svojih 
življenjskih sopotnikov, a vendar med svo-
jimi najdražjimi proslavili visok življenjski 
jubilej. 

Ob tem častitljivem jubileju je vse jubilan-
te obiskal tudi župan Peter Škrlec. Vsem je 
zaželel, da reka njihovega življenja še naprej 
teče počasi in mirno, da jih vodi po poteh 
zdravja in zadovoljstva s skrito željo, da se 
ponovno snidejo, ko bo njihova knjiga ži-
vljenja odprta na strani 100. 

Vida Ornik

MED LJUDMI

Življenjski jubileji v občini Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah

V sredo, 28. novembra 2012, je pra-
znoval 90. rojstni dan Andrej Hojs 
iz Svete Trojice v Slovenskih goricah. 

Andrej je bil rojen na Vanetini pri Sv. An-
tonu kot drugorojenec staršema Katarini in 
Ferdinandu. V družini je bilo pet 
otrok, ima dve leti starejšo sestro 
in dva mlajša brata, eden je žal pa-
del v vojni.

Gospod Andrej je imel zelo pe-
stro življenje, lahko bi dejali, da 
je njegova življenjska zgodba zelo 
posebna. Veliko je doživel, lahko 
bi napisal celo knjigo. 

Obiskoval je kmetijsko šolo 
v Mariboru. V času vojne je bil 
vpoklican v nemško vojsko. Leta 
1943 je bil v angleškem ujetništvu 
v Afriki, kjer je dvakrat prebolel 
malarijo. Bil je v 5. prekomorski 
brigadi. V času vojne je vozil to-
vornjak v letalski bazi. Obiskal je 
Italijo, Korziko, Sardinijo, na koncu je bil v 
Dalmaciji. Po vojni, leta 1945, je bil preme-
ščen v Beograd, kjer je vozil tovornjak na 
progi Praga-Beograd. Spomladi leta 1947 se 
je srečno vrnil iz vojske. 

Pot ga je po naključju pripeljala v Sveto 
Trojico v Slovenskih goricah k bratrancu, 
kjer je spoznal svojo sedanjo življenjsko 
sopotnico Emo. In skoraj neverjetno – kriv 
je bil za tedanji čas »čudo tehnike« radijski 
sprejemnik. Z Emo se je poročil 1948. leta in 
z njo še vedno deli dneve svoje jeseni, torej 
že dobrih 64 let. V zakonu sta se jima rodila 
sin Jože in hči Jelica. Prav tako je v sebi nosil 
ljubezen do čebel, ki jo je prenesel tudi na 
sina Jožeta. Bil je član Čebelarske družine 
Sv. Trojica-Lenart že od 1951. leta. Skrbel je 
za društveni čebelnjak in bil tudi nekaj časa 

blagajnik. Še posebej je potrebno omeni-
ti, da je bil gospod Andrej prvi predsednik 
Krajevne skupnosti Gradišče. Leta 1964 se je 
zaposlil v Mariborski livarni, kjer je bil vse 
do upokojitve leta 1982. 

Še danes živi v Slovenski ulici skupaj z 
ženo Emico in sinom Jožetom ter njegovo 
družino, za svoja leta krepak.

Ob tem njegovem jubileju ga je obiskal 
tudi župan občine Sveta Trojica Darko Fras 
in mu čestital ter zaželel trdnega zdravja. 
Obiskali so ga tudi predstavniki Krajevne 
organizacije Rdečega križa Sv. Trojica ter 
Društva upokojencev Sv. Trojica. Prav prije-
tno je bilo z njim poklepetati, saj je povedal 
mnogo zanimivega, predvsem iz časov, ki jih 
mi nismo doživeli. Še vedno je zelo bistrega 
uma in dobrega spomina. 

Gospodu Andreju želimo še obilo lepega, 
predvsem pa, da ostane tako čil iz zdrav ter 
da nas še kdaj sprejme. 

Barbara Cvetko

Davnega leta 1922 se je 5. septembra 
v družini Roze in Vincenca Polič ro-
dila deklica Ljudmila. Bila je ena od 

devetih otrok, od katerih sta bili le dve dekli-
ci. Ob našem obisku se je v pogovoru najprej 
spomnila svojih otroških dni, ko je obisko-
vala osnovno šolo pri Sveti Trojici. Redki 
so tisti krajani, ki tako kot ona pomnijo, da 
so na tej šoli takrat poučevali Amalija Duh, 
Adela Prah, Jože Golob in 
proti koncu Ljudmilinega 
šolanja še Vilma in Jože 
Križnič. Kmalu po začetku 
šole se je Ljudmila močno 
prehladila, kar ji je pusti-
lo posledice na sluhu in s 
tem tudi oviro pri pouku. 
Starša sta svoji hčerki sve-
tovala in jo prepričala, da 
se je pri svoji teti izučila za 
šiviljo. Bila je dobra šivilja 
in je lahko pomagala veliki 
družini. Mnogokrat je tudi 
iz obrabljenih, ponošenih 
oblačil sešila novi izdelek. 
Kot šivilja je imela vedno 
dovolj dela, ob tem pa je tudi gospodinjila. 

V starosti 48 let se ji je življenje močno 
spremenilo, kot sama pravi - na boljše, tako 
da ji zaradi spremembe nikoli ni bilo žal. Ta-
krat je po naključju obljubila zakonsko zve-
stobo dvakratnemu vdovcu Janezu Minihu 
iz Zgornje Senarske, sedanji naslov novega 
doma je: Pot v Dobravo 25. Ljudmila in Ja-
nez Minih sta se poročila v novembru leta 
1970 v cerkvi sv. Trojice. Poročil ju je hkrati 
s še štirimi pari p. Ildefonz Landerholc. 

Dva sinova, Ernest in Ivan iz prvega Ja-
nezovega zakona, sta bila že od doma. Pri 
Janezu je bila še hčerka Majda iz drugega za-
kona. Skupaj z njo so solidno zaživeli, čeprav 

je Majda pogrešala mamo Gizelo (Žekš), sta 
se z mačeho kmalu spoprijaznili. Janez je v 
delavnici in na terenu pridno opravljal mi-
zarska dela. Gospodinjska dela in dela na 
polju ter v hlevu pa so bila Ljudmilina skrb. 
Tudi šivanje ni izostalo. 

Jubilantka pravi, da ji sedaj, letom primer-
no, gre dobro v pastoralni družini Majde in 
Milana Vogrin s hčerko Ano in sinom Da-

vidom. Ko je še zmogla, se je rada družila 
z upokojenci in hodila v cerkev. Danes, ko 
sluh ni boljši, slabi pa tudi vid, ji čas krajša 
predvsem Radio Ognjišče. 

Ob slovesu so Ljudmili zaželeli trdnega 
zdravja in dobrega počutja ter jo skromno 
obdarili župan občine Darko Fras s poslov-
no sekretarko Barbaro Cvetko, predsedni-
ca KORK Zdenka Polanec z Anico Hoja in 
predsednica DU Sv. Trojica v Slov. goricah 
Marija Klobučar z Adeleno Neuvirt. Sla-
vljenka je bila obiskovalcev in njihove po-
zornosti izredno vesela in se za vse lepo za-
hvaljuje. Vsi ji želimo še obilo dobrega. 

Slavko Štefanec

90 let Andreja Hojsa iz Sv. Trojice 

Na obisku pri slavljenki, ki je dopolnila 90 let

Ljudmila Minih

Porčiča. Kuri ima sina, ki živi v Karlovcu, in 
hčerko, ki živi v Sremski Mitrovici. V naši 
občini živijo sorodniki: Franc, Matija, in Er-
nest Gungl, Fanika Dru-
žovič in Marija Klobasa. 
V Cerkvenjaku pa Franc 
Kuri ter na Igu Feliks 
Gungl, ki nam je odsto-
pil fotokopije časopisnih 
člankov, ki so jih prav 
zaradi njegovih uspehov 
objavili hercegovski ča-
sopisi.

V Društvu vinogra-
dnikov Sveta Trojica 
smo zelo ponosni, da iz 
naše občine izhaja tako 

priznani vinogradniški strokovnjak, ki je s 
svojim znanjem rešil vinogradništvo pred 
popolnim uničenjem zaradi trsne uši. Feli-

ksu Gunglu z Iga in Francu 
Gunglu iz Zg. Porčiča se 
zahvaljujemo za arhivsko 
gradivo, ki ga bomo skrbno 
hranili. Bil je zelo cenjen 
strokovnjak v Hercegovini, 
mnogo premalo ali skoraj 
nič pa nismo o njem vedeli 
Trojičani. Upamo, da bomo 
o njegovem življenju in 
delu s pomočjo sorodnikov 
uspeli zbrati še več gradiva. 

Peter Leopold
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Od meseca oktobra naprej stanoval-
cem enkrat tedensko nasmehe na 
njihove obraze privabljajo učenci z 

OŠ Lenart. Skupina učencev sedmega razreda 
nas skupaj z njihovo mentorico, učiteljico Si-
mono Vezovnik Peserl, 
obiskuje vsak petek 
med 14. in 15. uro. Ker 
učence zanima prosto-
voljno delo, se nam je 
porodila ideja o med-
sebojnem sodelova-
nju v obliki tedenskih 
druženj. Naša skupna 
urica je tako namenje-
na medgeneracijskemu 
sodelovanju, natanč-
neje osebnemu dru-
žabništvu. Stanovalci 
in učenci skupni čas 
preživljajo preko raz-
ličnih družabnih iger, 
kot so človek ne jezi 
se, domine, spomin, šah in še kakšna igra se 
najde. A to še ni vse. Učenci se stanovalcem 
pridružijo tudi pri rekreativnih igrah, kot so 
balinanje, bowling, pikado. Stanovalci čas, 
ki ga preživljajo z otroki, opisujejo kot zelo 

prijeten. Otroci so polni energije in elana. 
Pravijo, da med njih prinašajo mladostno 
igrivost, smeh, dodatno razvedrilo in seveda 
spomine na lastno mladost. Urica medseboj-
nega druženja poleg krajšanja prostega časa 

predstavlja prijetno sprostitev za stanovalce 
in popestritev dneva. Še posebej v tem zim-
skem času. Med njimi pa se že spletajo nova 
znanstva, morda tudi nova prijateljstva. 

Alenka Vadlja

Petkove urice z učenci OŠ Lenart

Vsem bralcem, našim kupcem in poslovnim partnerjem 
voščimo zdravo, srečno in uspešno leto 2013!

Župnija sv. Benedikta se je pridružila 
mnogim slovenskim župnijam z lepo 
zahvalno gesto – uvedli smo srečanje 

jubilantov prejetega zakramenta sv. zakona.
Po kar nekaj nedeljskih oznanilih, ki jih 

prejmemo vsi udeleženci nedeljskih maš, se 
je na srečanje priglasilo 16 jubilantov, ki so 

letos dopolnili 25 let zakonske zveze in nato 
vsakih pet let naprej in dalje vsako leto nad 
60. Vsi predhodno po telefonu prijavljeni so 
prejeli pisna vabila od domačega župnika 
Marijana Role. 

Slavje se je začelo v soboto, 2. decembra 
2012, ob 11. uri, ko je v farni cerkvi jubilan-
tom daroval sv. mašo prof. dr. Jožef (Pepek) 
Urbanič, duhovni pomočnik v Selnici ob 
Dravi. 

Solze sreče in radosti so oblile udeležence, 
ko jim je naš rojak Pepek spregovoril o vre-

dnotah zakramenta sv. zakona, posebej v da-
našnjih časih, ko krščanske vrednote močno 
najeda uživaška logika brez odgovornosti za 
krščanske moralne vrednote. Med jubilanti 
sta namreč bila tudi njegova starša Cecilija 
in Jožef, ki sta v okviru družine pred nekaj 
dnevi slavila 66 let poroke, kar mu je dalo še 

več navdiha za besede o zakonski zvestobi.
Sledilo je prijateljsko in spoznavno dru-

ženje v župnijski dvorani, kjer ni manjkalo 
dobrot iz darov udeležencev in župnika, vse 
pripravljeno s trudom ekipe pridnih gospo-
dinj in sodelavcev v župnišču.

In tako je pripravljalna skupina na čelu z 
župnikom spoznala, da je bilo vredno izpe-
ljati to druženje, ki bo zagotovo spodbuda za 
jubilante vsako naslednje leto, po pregovoru: 
»Dober glas seže v deveto vas.« 

Janez Šijanec

Zakonski jubilanti

Foto: Eva Lehner

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že več let izvaja projekt 

SPOROČILO V STEKLENICI, 

katerega namen je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta www.NALIJEM.SI, kjer lahko pridobite precej informacij, 
hkrati pa lahko izpolnite anonimni vprašalnik, ki vam omogoča, da samo v 5 minutah 

sami ocenite svoje pitje alkohola. Na koncu dobite povratno sporočilo.

Torej: obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite anonimni vprašalnik.
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V okviru praznovanja občine Lenart smo 
prisluhnili odličnemu koncertu KD Sloven-
skogoriški glasovi pod umetniškim vod-
stvom glasbenega pedagoga Lojzeta Peserla 
v prepolnem Domu kulture Lenart. 

Poslušalci smo bili v samem uvodu po-
peljani v koncertni večer z lepimi mislimi 
in slikovnimi ilustracijami in še na koncu 
predstavitev vokalnega sestava nastopajo-
čih: Janez Kurnik, Timotej Kurnik, Andrej 
Protner, Danilo Donik, Mitja Grajfoner, Ti-
len Peserl, Andrej Polič, Silvo Fras in Tadej 
Kurnik. 

Z zdravimi solističnimi glasovi so se pevci 
v prepričljivi interpretaciji, dikciji doživeto 
zlivali v harmonije raznolikega repertoarja. 
Ritmične melodične linije so bile dinamično 
tenkočutno izvedene in agogično dodelane. 
Prav gotovo je za odličen vtis, ki so nam ga 
pričarali nastopajoči, potrebno veliko vaj, 

potrpežljivosti, entuziazma, kar je vse po-
hvale vredno. Perspektivnim pevcem z zbo-
rovodjem je želeti še mnogo uspešnih kon-
certnih nastopov. 

Koncertni spored so popestrili še baletna 
plesalka Lucija Dajčman iz Lenarta, pianist 
Aleksander Živko iz Voličine, harmonikar 
Dejan Arcet iz Jurovskega Dola, vokalni trio 
Janez Kurnik, Tilen Peserl in Tadej Kurnik 
ter instrumentalna skupina v sestavi Andrej 
Polič, Dejan Arcet, harmonika, in bobnar 
Tadej Kurnik. 

Koncert so omogočili občina Lenart in 
sponzorji. Ves program je odlično povezo-
vala radijska napovedovalka Darinka Čobec 
iz Lenarta. 

Marija Dukarič Cvetko,
glasbena pedagoginja, zborovodkinja, 

svetovalka

Koncert vokalne skupine 
»Slovenskogoriški glasovi«

V začetku decembra je iz kuhinje v 
občinski stavbi na Sv. Ani omamno 
dišalo, Društvo kmečkih žena in de-

klet je pod strokovnim vodstvom priznanega 
kuharja Vlada Pignarja pripravljalo slastne 
dobrote za slavnostni jedilnik. Predsednica 
društva Ida Senekovič je kazala več kot za-

dovoljen obraz ob številčni udeležbi in zani-
manju za tečaj. Seveda so udeleženke, raz-
deljene na delovne skupine, jedi tudi same 
poizkusile ter se same prepričale o raznovr-
stnosti okusov. Naj vam naštejem samo ne-
katere; fagotini s pomarančo in koromačevo 
omako, polnjeni svinjski zajec, puranje rula-

dice z bučnimi semeni, 
gobov kipnik, višnjeva 
rezina … Slastno, res.

S. Rejak Breznik

Priprave žena in deklet na praznično 
pojedino

MED LJUDMI IZ KULTURE

TEŽAVE Z DROGO? NI ŠE PREPOZNO! 
Zavod Pelikan – Karitas, Litijska cesta 24 v Ljubljani, nudi pomoč odvisnikom in njiho-

vim svojcem. Vsak tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.30 ure vabimo na skupino za 
svojce, ki je namenjen vsem, ki se osebno ali preko svojih bližnjih srečujete s problem-

atiko zasvojenosti, tudi če situacija še ni zrela za odločitev za zdravljenje. 

Več informacij o naših programih zdravljenja v komunah po vsej Sloveniji lahko dobite 
vsak delovni dan od 8. do 20. ure na telefonski številki 051 339 725 ali elektronskem 

naslovu pelikan@karitas.si. 

Obiščete lahko tudi spletno stran http://www.pelikan.karitas.si ali pa facebook stran 
Zavoda Pelikan – Karitas oz. Terapevtsko Skupnost Srečanje.

V dvorani kulturno-turističnega centra 
pri Sv. Ani je v soboto, 1. decembra, potekal 
koncert, ki ga je v okviru božičnih in novole-
tnih praznikov za svoje občane donirala ob-
čina Sv. Ana. Ob ubranem petju in s pestrim 
repertoarjem je bilo za vsakega poslušalca 
nekaj, kar mu bo polepšalo praznike.

Na prireditvi je bilo tudi nekaj poslušal-
cev iz sosednje Avstrije. Publika je izvajal-
ce odlično sprejela in nagradila z močnimi 
aplavzi. Nastopajočim se je na koncu kon-
certa zahvalil župan ter jim zaželel še veliko 
uspehov.

Ves koncert je pod vodstvom urednika 
Antona Petelinška snemala ekipa Radia Ma-
ribor. Posnetek koncerta bo predvajan v letu 
2013 v okviru slovenskega kulturnega pra-
znika v oddaji Radijska delavnica znancev. 

Po končani prireditvi smo se pogovarjali 
z nekaterimi poslušalci, ki niso mogli skriti 
navdušenja nad odlično izvedenim progra-
mom. 

Ludvik Kramberger 

Slovenskogoriški glasovi tudi na Ani

S posluhom za okolje in 
življenje v 

objemu narave!

VABILO
V okviru Večerov hospica, ki so vsak prvi torek v mesecu, 

vabimo na srečanje v januarju.

Večer hospica z naslovom
KNJIGA KOT SOPOTNICA, UČITELJICA IN TOLAŽNICA

bo v torek, 8. 1. 2013, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II. 

»Nisi pomislil, da to zlato klasje, ki je bilo pokošeno in povezano v snope,
 ni umrlo, temveč da bo obrodilo tisočkratno življenje!

Pomislil nisi, da nikoli še nobena solza ni bila potočena zastonj,
da nikoli nobena kaplja krvi še ni bila prelita zastonj;

pomislil nisi, da je smrt mati
in da teše nebeški tesar mrtvaško posteljo in zibel obenem.«

Ivan Cankar; Podobe iz sanj, 1917

Primerna knjiga nas podpira pri spremljanju in razumevanju neizbežnega. Lahko nam 
pomaga pri iskanju smisla in nas spremlja v času žalosti.

Gost večera bo zdravstveni tehnik in pisatelj Zoran Šteinbauer.
Prijazno vabljeni.

Udeleženke kuharske-
ga tečaja so pazljivo 
sledile nasvetom 
kuharskega mojstra.

Pripravljene jedi so 
tečajnice poizkusile 
tudi same v družbi 
uslužbencev občine in 
župana, ki kar niso 
mogli skriti navduše-
nja nad okusnostjo. 
Zbranim se je pridru-
žil tudi sv. Miklavž
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Le slab teden po koncertu in praznovanju 
10. obletnice svojega delovanja so se pev-
kam ljudskih pesmi DU Lenart uresničile 
večletne želje, da s svojim petjem razveseli-
jo ljubitelje ljudskega petja tudi izven meja 
Slovenije.

Zgodil se je petek, 26. 10. 2012, ko so se 
pevke Milka Cartl z možem Stankom, Tilčka 

Rokavec z možem Ko-
nradom, Marta Žižek 
z možem Konradom, 
Anica Zorec in Ivan-
ka Žerjav odpravile na 
pot v mesto Ebersbach 
pri Stuttgartu. Sem sta 
jih povabila Slovensko 
kulturno- športno dru-
štvo Kajuh Ebersbach 
in župan občine Le-
nart mag. Janez Kram-
berger, saj že nekaj let 
med obema stranema 
potekajo prijateljska 
srečanja na področju 
kulture in športa.

SKŠD Kajuh je 27. 10. 2012 v Plochingnu 
organiziralo prireditev z naslovom 26. Fol-
kloriada v Republiki Nemčiji, kjer so bile 
naše pevke vključene v program prireditve. 
Klub ima približno 50 svojih članov, od teh 
je 95 % slovenskih izseljencev, 5 % članov je 
iz ostalih republik bivše Jugoslavije.

Vokalni kvintet Završki fantje je v četrtek, 
6. 12. 2012, ob 19. uri v Domu kulture Le-
nart pripravil dobrodelni koncert. Na njem 
so sodelovali tudi Pihalni orkester MOL Le-
nart, tandem Proti poplavam (Denis Čuček 
in Peter Šenekar), vokalna skupina Amista 
in harmonikarska skupina Vüjeci.

Vstopnina je bila 
10 €, nastopajoče sku-
pine pa so se odrekle 
honorarju. Vsa zbrana 
sredstva od vstopnine 
(okoli 1500 eur) pa so 
namenili prizadetim v 
poplavah v občini Du-
plek.

Župan občine Duplek Mitja Horvat se je v 
nagovoru zahvalil za pomoč in poudaril po-
men solidarnosti. Lenarški župan mag. Janez 
Kramberger se je Završkim fantom zahvalil 
za organizacijo koncerta in nastopajočim za 
lep program, obiskovalcem prireditve pa za 
darovana sredstva. Zaradi burnih aplavzov 

so Završki fantje za-
peli dodatne pesmi, ki 
so zaokrožile prijeten 
glasbeni dogodek.

Darja Ornik, 
Foto Tone

Cerkveno-prosvetni pevski zbor Kul-
turnega društva Sveta Ana je v soboto, 15. 
decembra, priredil koncert, posvečen 100-
letnici rojstva skladatelja Bojana Adamiča. 
Nastopil pa ni samo pevski zbor, ampak so 
večer popestrili tudi drugi gostje: Quintet 

Piazzolleky, sopranistka Vanja Fekonja, kla-
rinetist Aleksander Šijanec, violinist Matjaž 
Antončič, flavtistka Lara Šijanec, Slavica 
Kurbus (korepeticije) in kot presenečenje 
večera sama hči Bojana Adamiča – Alenka 
Adamič. 

Methansova hiša je že nekaj let precej pre-
poznavna kot kulturno in etnološko stičišče 
občine Šentilj, čeprav tudi prebivalci občine 
Sv. Ana radi obiščejo to etnološko zakladni-

co, ki leži skorajda na meji med občinama. 
Leopold Methans jo je kupil predvsem zara-
di poslovnega interesa, saj ima v poslovnih 
objektih v neposredni bližini hiše kamnose-
štvo. Čeprav mu je takrat marsikdo svetoval, 
da naj staro in precej dotrajano hišo pre-
prosto podre, tega ni storil. Ni vrgel puške v 
koruzo in je hišo s pomočjo družine kar se 
da lepo obnovil, precej stvari v hiši pa je pu-
stil takšne, kakršne so bile, ko je hišo kupil. 
Klet hiše je najbrž edina tod okoli, ki je brez 

vina, a je arhitekturno tako zgledno obno-
vljena, da se je ne bi sramovali tudi največji 
vinarji tod okoli – namesto vina pa si boste 
v njej lahko ogledali tudi kiparske skulptu-

re, ki jih ob prostem času 
in viru navdiha ustvari 
lastnik hiše. Predvsem pa 
je hiša poznana po literar-
nih večerih, predstavitvah 
književnih del, slikarskih 
kolonijah ter obiskih emi-
nentnih osebnosti na po-
dročju kulture, humanisti-
ke in jezikoslovja (Partljič, 
Kuntner idr.). Konec ok-
tobra je v Methansovi hiši 
potekal tudi glasbeni večer 
»Večer na vasi« Radia Slo-
venske gorice, pri katerem 
so sodelovali številni gosti 
in društva zaselka Velka 
in okolice Marije Snežne. 

Tako so za vzdušje poskr-
beli ljudski pevci, lovski 

pevski zbor Velka, moški zbor KD Kolbič in 
žene, ki s svojimi spretnimi rokami ustvarja-
jo prave čudeže, ki so paša za oči (kvačkani, 
pleteni izdelki, izdelki iz ličja, vezeni prtički) 
ter potešitev za lačne želodce (gibanice ter 
ostalo pecivo). Po predstavitvi posameznih 
skupin ob koncu oddaje pa je družina Me-
thans pogostila vse navzoče s štajerskimi 
dobrotami.

SReBr

Slikar, kipar in umetniški fotograf Ivo Lo-
renčič Loren iz Cerkvenjaka se je tudi letos, 
skozi vse leto, udeleževal slikarskih srečanj. 
Za razliko od prejšnjih let se sicer letos, 
kljub številnim povabilom, ni udeleževal to-
vrstnih ustvarjalnih srečanj v tujini. Doma 
pa se je udeležil regijske kolonije na gradu 
Štatenberg (edini iz območja Lenart), ki jo 
vsako leto organizirajo območne izpostave 
JSKD Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Le-
nart. Udeležil se je srečanja slikarjev Prek-
murja, Pomurja ter Podravja, ki je bilo letos 
v Sv. Juriju na Goričkem. Tudi že tradicio-
nalne Anine palete na Sv. Ani se je udeležil. 
Lorenčič pa je ustvarjal še na ex-temporu 
Doma starejših občanov Sv. Lenarta v Le-
nartu ter ex-temporu na Sestržkem jezeru. 
S svojimi likovnimi deli se je predstavil še na 
skupinskih razstavah v Mestni galeriji Slo-
venske Konjice, na regijski razstavi Miheli-
čeva galerija Ptuj in regijski razstavi (Ptuj, 
Ormož, Slovenska Bistrica, Lenart), ki pa za 
spremembo letos ni bila v Lenartu, ampak 

v občinskem razstavišču na Sv. Ani. Tudi v 
Protokolarnem centru sv. Martina v samo-
stanski kleti v Sv. Trojici je sodeloval na sku-
pinski razstavi, kjer je nekaj njegovih del na 
ogled še danes.

Kot številni slovenski umetniki tudi Lo-
renčič velikokrat sodeluje na dobrodelnih 
prireditvah in daruje kakšno izmed svojih 
del za dobrodelne namene. Tudi tokrat je 
prisluhnil glasu srca in se pridružil dobro-
delni akciji v poplavah prizadetim druži-
nam.

Sicer pa je v tem letu kot kipar v rojstnem 
Cerkvenjaku pustil dediščino, skulpturo ga-
silca, ki rešuje otroka. Postavljena je pred 
tamkajšnjim gasilskim domom.

Te dni pa Ivo Lorenčič Loren samostojno 
razstavlja v eni izmed galerij v Švici. Razsta-
vo mu je omogočil njegov sponzor, Milan 
Herzog, znan kot »graščak«, sicer najemnik 
gradu v Gornji Radgoni.

Lovro K.

Loren ustvarjalen tudi v letu 2012

 IZ KULTURE

Dobrodelni koncert Završkih fantov

Pevke ljudskih pesmi v Nemčiji

Kulturno stičišče Methans

Utrinki s snemanja oddaje Večer na vasi

Završki fantje

MOL Lenart

Koncert, posvečen Bojanu Adamiču 

Literarno branje na Sv. Ani
V petek, 21. decembra 2012, ob 19. uri je v kleti občine Sveta Ana v Slovenskih goricah po-

tekalo literarno branje. Svoje pesmi in odlomke iz proznih del so brali Manja Sgerm (Zemljič), 
Breda Rakuša Slavinec, Saša Fluher, Sabina Hvastija in Željko Perović. V programu je »uradni 
band« Mladinske kulturne zadruge Sizzlin 'coustic s Svete Ane izvedel nekaj avtorskih skladb 
v akustični izvedbi. Goste je pozdravil Silvo Slaček, župan občine sveta Ana.

Predstavitev literarnih ustvarjalcev na Ani so organizirali Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava Lenart, ZKD Slovenskih goric in MKK Sveta Ana v sodelovanju z 
občino Sv. Ana.

E. P.

Srečanje ljudskih pevcev in godcev
Srečanje ljudskih pevcev in godcev bo v petek, 25. januarja 2012, ob 19. uri v telovadnici 

OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu. Prireditev pripravljajo JSKD Lenart v soorganizator-
stvu s KD Ivan Cankar Jurovski Dol, občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah in v sodelovanju 
z OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 

B. R. S.
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Prelistal sem Ovtarjeve in Domače novice, 
ki so izšle v letu 2012 do konca novembra. To-
krat so me zanimali kulturni dogodki, o kate-
rih sta poročala časopisa. Dogodkov je bilo 
veliko, prevladovali pa so nastopi ljubiteljskih 
kulturnih ustvarjalcev, medtem ko je bilo na-
stopajočih umetnikov zelo malo, čeprav naj 
bi jih bilo, sodeč po napisanem, veliko. Med 
nastopajočimi so bili bolj ali manj kvalitetni 
ljubiteljski ustvarjalci, ki jim kulturno udej-
stvovanje veliko pomeni, žal pa so pogosto 
nekritični do svojega dela, kar pa, seveda, ni 
dobro. Še slabše pa je, da zlasti župani in so-
delavci obeh časopisov nemalokrat marsiko-
ga proglasijo za umetnika, čeprav to ni. S tem 
delajo škodo predvsem tistim, ki jih imajo v 
mislih, saj taka neupravičena poimenovanja 
spodbujajo nekritičnost pri ustvarjalcih in 
obiskovalcih prireditev.

Mislim, da gre za zlorabljanje pojma ume-
tnost, s katero se lahko nasploh malokdo po-
hvali, kar pa, seveda, še ne pomeni, da ljubi-
teljski ustvarjalec nekoč ne bi mogel postati 
umetnik, če je talentiran, če se stalno izobra-
žuje in če njegovo ustvarjalnost kritično oce-
njujejo strokovno podkovani ocenjevalci, ne 
pa župani in drugi, ki nimajo ustrezne stro-
kovne izobrazbe za ocenjevanje.

V obeh časopisih sem prebral zapis o nekem 
kulturnem dogodku, v katerem je kar mrgo-
lelo besed umetnik, umetnost, umetniški … 
Sodeloval je dober ljubiteljski ustvarjalec, ki 
se ponaša z razvejano kulturno dejavnostjo, 
ki predvsem priča o njegovi neizmerni želji 
po ustvarjanju, premalo pa se zaveda, da še ni 
vse, kar naredi, tudi umetnost. Pri tem ga žal 
podpirajo tudi mnogi nepoklicani. Spoštu-
jem njegovo ljubiteljsko ustvarjalnost, pred-
vsem pa veliko zagnanost, ki skorajda nima 
meja in je včasih namenjena tudi zaslužkar-
stvu, kar naj ne bi bila značilnost ljubiteljskih 
ustvarjalcev, saj naj bi ti ustvarjali predvsem 
zaradi lastnega zadovoljstva. 

V novembrski številki Ovtarjevih novic 
sem se razveselili poročila, da so se v Juro-
vskem Dolu predstavili člani folklorne skupi-
ne z novimi oblekami, ki so nastale na podla-
gi raziskave dr. Marije Makarovič. To je prava 
pot, ki nakazuje pravo kvaliteto. V isti številki 
obeh omenjenih časopisov sem tudi prebral, 
da je KD Sveta Ana organiziralo glasbeno 
prireditev Glas Slovenskih goric. Krasno. 
Še posebej zato, ker je prireditev ocenjevala 
komisija, verjetno ne povsem strokovna, žal 
pa tudi v tem poročilu, kot v večini drugih, 
objavljenih v tem letu, ni niti z besedo na-
pisano, zakaj je kdo zmagal. Manjka kratka 
ocena kvalitete zmagovalcev. V januarski šte-
vilki Ovtarjevih novic sem prebral od avtorja 
nepodpisani zapis pod naslovom Glasbeni 
fenomen Nina Dominko. Vesel sem, da se 
rojevajo tudi v Slovenskih goricah tako uspe-
šni umetniki, kot je očitno Dominkova. Žal 
manjka pri zapisu kratek povzetek obrazloži-
tve za študentsko Prešernovo nagrado, ki jo 
je dobila. Nastopala je tudi v cerkvi sv. Treh 
kraljev pri Benediktu, od koder naj bi jo Be-
nedičani poznali. Ali je torej Benedičanka? 
V februarski številki »Ovtarja« sem prebral 

poročilo o uspešnem nastopu harmonikarjev 
lenarške glasbene šole. Trije nastopajoči so 
dobili visoke ocene za izvedbo, ne vemo pa, 
kdo jih je ocenjeval, pa tudi ni jasno, zakaj 
so dobili take ocene. V marčevski številki teh 
časopisov sem prebral tudi poročilo o razsta-
vi Annmarie Saše Prah v Lenartu, kjer je »o 
slikarskih delih spregovoril poslanec Franci 
Breznik«. Bilo bi lepo, če bi avtorico poslanec 
pozdravil in bi o »slikarskih delih« spregovo-
ril strokovnjak. V aprilski številki Ovtarjevih 
novic sem tudi prebral zapis o območni reviji 
otroških pevskih zborov v Cerkvenjaku Črič-
kov gaj 2012. Piše, da je prireditev strokovno 
spremljala Manja Gošnik Vovk. Dobro, se-
veda pa bi bilo še bolje, če bi bilo jasno, kaj 
pomeni strokovno spremljanje, kaj je ocenje-
valka po poklicu in tudi, kot že rečeno v dru-
gih primerih, če bi bila objavljena vsaj kratka 
strokovna ocena. 

V obeh majskih časopisih sem prebral tudi 
poročilo o tem, da je KTD Selce izdalo zgo-
ščenko svojih ljudskih pesmi, kar samo po 
sebi ni slabo. Upam, da je izbor pesmi naredil 
strokovnjak, kajti med ljudskimi pevci tudi ni 
vse zlato, kar se sveti. 

V julijski številki Ovtarjevih novic sem 
prebral pogovor z avtorjem knjige Izgubljeni 
gozd Zoranom Šteinbauerjem, ki se je rodil 
v Voličini. Lep primer pravega pisanja o li-
teraturi. Ob tem se mi je porodila misel, da 
bi morebiti veljalo v časopisu objavljati vsaj 
izvlečke iz nagrajenih literarnih besedil Slo-
venskogoričanov.

Ko sem v avgustovski številki obeh časopi-
sov prebral tudi zapis o pevskem in folklor-
nem nastopu več kot 100 otrok jurovske šole, 
se mi je ta dogodek zdel kot zelo primeren za 
širšo predstavitev bogate kulturne dejavnosti 
na tej osnovni šoli.

V septembrski številki »Ovtarja« sem med 
drugim prebral tudi zapis o likovni razstavi 
Jasne Brunskole v Jarenini in v Lenartu. Lep 
primer gostovanj, ki naj bi jih bilo čim več, 
seveda s kvalitetnimi deli. Vesel sem, da si 
je avtorica znanje nabirala pri akademskem 
slikarju in na likovnih delavnicah in v kolo-
nijah, kar naj bi bila stalna praksa pri vseh 
ljubiteljskih likovnih ustvarjalcih.

Kot sem prebral v oktobrski številki Ovtar-
jevih novic, je bila oktobra v cerkvi sv. Treh 
kraljev pri Benediktu revija cerkvenih pev-
skih zborov, kar je hvale vredno. Seveda pa 
velja tudi za to revijo vse, kar sem zapisal o 
drugih ljubiteljskih skupinah. Tudi pri tem 
nastopu, kot domala pri vseh drugih, ki so 
bili predstavljeni v obeh časopisih, sem po-
grešal podrobnejšo predstavitev programa, ki 
poleg ocene kvalitete šele celovito predstavlja 
širši pomen prireditev.

Pogosto se dogaja, da likovni ustvarjalci 
brez predhodnega strokovnega izbora v raz-
ličnih okoljih stalno predstavljajo svoje skulp-
ture in slike. To velja tudi za Slovenske gori-
ce. Ponekod tudi zaradi finančnih razlogov, 
predvsem ali celo samo stalno predstavljajo 
izdelke domačih ljubiteljskih ustvarjalcev, 
umetnike pa zapostavljajo, kar je zelo slabo.

Tone Štefanec, Ljubljana

V sredo, 12. 12. 2012, so v Avli Jožeta 
Hudalesa v lenarški občinski zgradbi odprli 
razstavo kiparskih del Milene Marije Reščič, 
članice Likovnega društva Gornja Radgona, 
ki živi in ustvarja v Črešnjevcih pri Gornji 
Radgoni. Dolgo časovno obdobje se je po-
svečala predvsem likovni pedagogiki. Delala 
je na več slovenskih šolah, celi dve desetle-
tji v Lenartu. Osnovni cilj njenega dela je 
bil s pomočjo dobrega dela v izobraževanju 
mladih širiti plodno okolje za razumevanje 
likovne kulture ter slovenske besede. Mladi 
likovniki iz šol, kjer je delala, so dobivali 
številna regionalna, državna in mednarodna 
priznanja in nagrade. Delo je izpopolnjevala 
v stalnem pedagoškem izobraževanju doma 
in v tujini.

Župan mag. Ja-
nez Kramberger je 
zaradi odsotnosti 
namenil umetnici 
posebno pismo: 
»Vaša kiparska 
dela govorijo vsa-
ka svojo zgod-
bo, to so zgodbe 
našega življenja, 
usode, ljubezni in 
hrepenenj. Vaše 
ustvarjanje je 
umetnost v naj-
čistejši obliki, je 
lepota, ki nagovori naše čute in telo. Veseli 
smo, da lahko v adventnem času, ko praznu-
jemo rojstvo in življenje, vaša dela občudu-
jemo v občinski avli in s tem bogatimo pra-

znično razpoloženje.«
V uvodu v kulturni večer je zaigral mladi 

kitarist Marko Zaletelj iz Maribora, zatem je 

zapis o umetnici prebrala povezovalka Da-
rinka Čobec. Pesnik Dominique Reščič se 
je v pesmi Suita nekega življenja dotaknil 
ustvarjanja svoje soproge, o svojem delu pa 

Potovanje je bilo čudovito, saj sta jih spre-
mljali jesensko vreme, malo megle, sonce, 
predvsem pa jesenska idila narave. Bilo je 
brezskrbno, ker so se vozile v potovalnem 
kombiju, ki ga je vozil Sandi Pauko, pred nji-
mi pa jim je v osebnem avtu kazal pot župan 
z ženo Tejo.

Ob prihodu na cilj jih je v klubu sprejel 
predsednik kluba Franc Sumer s soprogo in 
z nekaj člani društva. Srečanje s predsedni-
kom in člani kluba Kajuh je bilo ganljivo, 
prisrčno in nepozabno. Ob dobri večerji ni 
manjkalo pogovorov, obujanja spominov, 
petja, šal in glasbe s harmoniko.

V klubu so se srečale tudi s člani Keglja-
škega kluba As Tomas iz Maribora, ki s klu-
bom Kajuh sodelujejo na športnem podro-
čju. Sobota, dan prireditve, je bila deževna. 
Pevke so dopoldan izkoristile in opravile 
manjše nakupe v bližnjem mestu, po kosilu 
pa so se že začele priprave za nastop.

Sama prireditev z naslovom Folkloriada 
se je začela popoldan. Prvo točko progra-
ma, slovensko in evropsko himno, so zapele 
naše pevke iz DU Lenart. Sledili so govori 
predsednika kluba in ostalih visokih gostov: 
slovenskega konzula, namestnika ministrice 
Ljudmile Novak in župana občine Lenart.

26. folkloriado je uradno odprl sloven-
ski konzul v Nemčiji Marko Vrevc. Sledili 
so nastopi folklornih skupin SKŠD Drava 
Augsburg s primorsko solinarskim spletom 
iz Istre, SKŠD Bled iz Essna s spletom go-
renjskih plesov, SKŠD Triglav iz Stuttgarta, 
SKD Lipa iz Münchna s prekmurskimi plesi 

in Klub Sloga iz Stuttgarta s plesi iz Srbije in 
Črne gore.

Naše pevke so med plesi z dvema pesmi-
ma in na koncu s tremi vse prisotne navdu-
šile do te mere, da se je marsikomu prebu-
dila misel na dom, na domače in sorodnike 
v domovini, ki so jo z določenim razlogom 
zapustili. Ob prepevanju pesmi Slovenka 
sem in Sameva hiša tam pod bregom se je 
orosilo marsikatero oko. Pesem, ki je bila 
namenjena vsem, je vzbudila še posebno 
pozornost, saj so tisti, ki so pesem poznali, 
skupaj s pevkami tudi spontano zapeli. Na 
koncu programa so nastopajoče skupine  
dobile priznanje za udeležbo.

Da se prireditev ne bi končala prezgodaj, 
so organizatorji povabili Štajerske fakine iz 
Slovenije, ki so pripravili pravo slovensko 
veselico do jutranjih ur.

Po delno prespani noči smo se za razliko 
od prejšnjega dne prebudili v zimsko jutro, 
saj je pogled skozi okno pričal, da je sneg 
ponoči pobelil celotno področje Nemčije. 
V tem jutru, po zajtrku v restavraciji v kra-
ju Uhingenu, kjer smo dve noči prenočili, je 
nastopil trenutek slovesa. Prisrčno in prija-
teljsko so se pevke DU Lenart poslovile od 
gostitelja, ki je dal namig, da se čez dve leti 
spet srečajo.

Pevke in ostali člani se zahvaljujejo go-
stitelju Francu Sumerju in županu Janezu 
Krambergerju za dano priložnost ter za pre-
lepo in dragoceno izkušnjo.

Stanko Cartl

Izteka se leto, ki je prevesilo naše abrahamovo leto v 
zadnje dogodke. 50 let organizirane kulture, zbiranja 
in posredovanja gradiva in informacij, v zadnjem času 
tudi vse več srečevanja ljudi in medgeneracijskega 
sodelovanja prav v knjižnici, je tudi ponos Slovenskih 
goric.
... kajti če se prav zazreš vase, lahko vse postane barva ... (Mavrična ribica)
Vsem, ki nam to pomagate ustvarjati, številnim prostovoljcem, financerjem, vsem 
uporabnikom, ki s tem bogatite svoje vedenje o življenju, želimo mirno in zdravo 2013.

KNJIŽNIČARKE KNJIŽNICE LENART
Direktorica Knjižnice Lenart,

Marija Šauperl, univ. dipl. org.

IZ KULTURE

Zahvala in priznanje za neutrudno 25-le-
tno delo na področju zborovskega petja sta 
bila letos v novembru na Cecilijino nedeljo 
podeljena zborovodkinji in kulturnici Nata-
liji Šijanec.

SReBr

Priznanje Nataliji Šijanec

Skulpture Milene Marije Reščič

Kulturni dogodki v letu 2012 v Slovenskih goricah

Veliko ljubiteljskih 
ustvarjalcev, malo umetnikov

je govorila tudi avtorica, Milena Marija Re-
ščič, sama.

V imenu številnih sodelavk v letih 1983-
2003 na Osnovni šoli Lenart je kiparki česti-

tala Inge Markoli, ki je bila desetletje njena 
ravnateljica, in tudi odprla razstavo svoje 
nekdanje sodelavke. 

Filip Matko
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ODBOJKA 2. DOL – vzhod

FUTSAL

KOŠARKA 4. SKL – vzhod
Košarkarji KK Nona Lenart s tesnim porazom iz Ivančne Gorice

Benedičanke z gladko zmago na krajši premor

Dejan Vajs evropski prvak v kickboxingu1. SFL Slovenske gorice s točko v slovo od leta 2012

2. SFL Benedikt še naprej na začelju 2. SFL 

ŠPORT

KICKBOX

JU-JITSU

Iztekajoče se leto 2012 je bilo za KMN Slo-
vensko gorice eno izmed prelomnih v pribli-
žno 50-letni zgodovini kluba. Klubu se je na-
mreč uspelo uvrstiti v prvo slovensko ligo in 
tako uresničiti zadan cilj izpred nekaj let. Po 
vzpodbudnem začetku in zmagi nad Nazarjem 
je prišlo do nekaj zaporednih porazov. Zaradi 
slabših rezultatov se je posledično zmanjšal 
obisk na domačih tekmah s prvotnih več kot 
200 gledalcev na le nekaj deset. Na zadnji tek-
mi v letu 2012 so sicer igralci Slovenskih goric 
osvojili točko, a je le-ta po vodstvu 2:0 in 3:2 
proti ljubljanskemu Vuku le slaba tolažba, saj 
je bila v igri zmaga, s katero bi Slovenske gorice 

še ohranile možnosti za obstanek v 1. SFL. Te 
možnosti sicer še ostajajo, a ob predpostavki, 
da bo potrebno do konca rednega dela lige v 
zadnjih dveh krogih še dvakrat zmagati in ob 
tem upati na ugoden razplet tudi na ostalih 
tekmah. Sezona se bo nadaljevala 18. januarja, 
ko potuje ekipa Slovenskih goric na gostova-
nje na obalo, točneje v Škofije k ekipi Bronxa. 
Najverjetneje zadnjo prvoligaško tekmo pred 
domačim občinstvom v tej sezoni bodo igralci 
Slovenskih goric odigrali 25. januarja proti eki-
pi Dobovca. Vodilno mesto v prvi ligi trenutno 
zasedajo branitelji naslova iz Litije. 

3. 11. 2012 je v Mariboru potekal turnir v 
ju-jitsu borbah za otroke. Tekmovalci Ju-jitsu 

kluba Nippon Lenart so se ponovno izkazali z 
odličnimi rezultati: Juš Hafner 8. mesto (prejel 

je medaljo za najmlajše-
ga borca), Gal Arsevski 
6. mesto, Enej Arsevski 
6. mesto, Tilen Štuhec 
1. mesto, Tilen Caf 2. 
mesto, Peter Markoli 3. 
mesto, Alen Gungl 2. 
mesto, Mario Klauzner 
2. mesto; med deklica-
mi je Davida Hafner 
osvojila 3. mesto in Taja 
Frešer 1. mesto. 

Aljoša Frešer

Nogometaši Benedikta podobno kot igralci 
Slovenskih goric, ki zasedajo dno prvoligaške 
lestvice, po 13. odigranih krogih z eno zmago 
in enim neodločenim izidom zasedajo dno 
drugoligaške razpredelnice. V zadnjem krogu 
so z rezultatom 3:2 klonili na gostovanju proti 
ekipi Ajdovščine. Novoletni premor bo tako 

igralcem dobro del, da se bodo lahko čim bolje 
pripravili na drugi del prvenstva in se odlepili 
od dna razpredelnice. Naslednja tekma čaka 
Benedičane 11. januarja v domači dvorani v 
Benediktu, ko prihaja v goste vedno neugodna 
ekipa Keblja, ki zaseda trenutno 5. mesto. Na 
vrhu prevladuje ekipa Velenja z 31 točkami.

Po domačem porazu na derbiju proti Ru-
šam so košarkarji KK None Lenart zabeležili 
še drugi zaporedni poraz, tokrat na gostovanju 
v napeti končnici proti Ivančni Gorici (90:88). 
Napet in razburljiv pa je bil tako kot ponavadi 
obračun med Lenartom in Rušami. Lenarški 
košarkarji so proti vodilni ekipi 4. SKL – vzhod 
krenili odločno, v želji po zmagi. Prvo četrtino 
so domači tako dobili z rezultatom 23:17. Po-
polnoma drugačna slika pa je bila v 2. četrtini, 
v kateri so Rušani naredili odločilno razliko 
(6:20) ter tako naredili preobrat in tekmo skozi 
3. in 4. četrtino pripeljali v svoj prid (68:77). 

Žal pa lenarškim košarkarjem sreča ni bila 
naklonjena tudi na zadnji prvenstveni tekmi v 
Ivančni Gorici, ki so jo, kot že rečeno, izgubili 
z rezultatom 90:88 šele po drugem podaljšku. 
Redni del se je namreč končal z rezultatom 
73:73. KK Nona Lenart po sedmih tekmah in 
polovici odigranega prvenstva s tremi zmaga-
mi in štirimi porazi zaseda 6. mesto. Lenarški 
košarkarji bodo s prvenstvom nadaljevali 12. 
januarja proti ekipi Posavje Podbočje, prva do-
mača tekma v prihajajočem letu pa jih čaka 26. 
januarja proti ekipi Ptuja.

Zadnjo tekmo v letu 2012 so odbojkarice 
Benedikta zaključile tako, kot so prvo v tem 
koledarskem letu, torej z zmago. Slednjo so 
gladko (3:0) odnesle z gostovanja proti ekipi 
ŽOK Mislinja. Teden dni pred tem so na gosto-
vanju proti letos superiornim Braslovčankam 
sicer zabeležile poraz, a so se gostjam dobro 
upirale. Benedičanke so s prvim dobljenim ni-
zom ekipi Braslovč nasploh odvzeli prvi niz v 
tej sezoni v 2. DOL – vzhod. Tudi v drugem 
nizu so bile Benediške odbojkarice blizu pre-
senečanja, a je le-ta na koncu vseeno pripadel 
domačinkam (25:22), ki so dobile tudi tretji in 
četrti niz, tako da so vse tri točke ostale doma. 
Kljub vsemu pa se ob prikazani igri nedvomno 

obeta zanimiv dvoboj teh ekip na tekmi, ki bo 
v drugem delu prvenstva potekala v Benedik-
tu. Po polovici odigranega prvenstva zasedajo 
odbojkarice Benedikta s sedmimi zmagami 
in dvema porazoma 3. mesto. Za vodilnimi 
Braslovčami zaostajajo za 6 točk, za drugou-
vrščeno ekipo Kostmann Slovenj Gradec pa za 
2 točki. V kolikor bodo Benedičanke v priha-
jajočem letu ponovile letošnji napad, se bodo 
vmešale v boj za vrnitev v prvoligaško sceno, 
v kateri so pred leti dosegale dobre rezultate. 
Prvenstvo se bo nadaljevalo 19. januarja. Prva 
domača tekma pa čaka benediške odbojkarice 
26. januarja proti Prevaljam. 

Dejan Kramberger 

Dejan Vajs iz Ivanjševcev ob Ščavnici pri 
Gornji Radgoni je na minulem evropskem 
prvenstvu v kickboxingu, ki je potekalo v Bu-
karešti, priboril slovenski reprezentanci zlato 
medaljo. Naslov evropskega prvaka je 24-le-
tni Dejan, ki večino svojih treningov opravi v 

Lenartu, osvojil v kategoriji kick light, do 89 
kilogramov. Do naslova evropskega prvaka je 
na osemdnevnem tekmovanju v romunski pre-
stolnici Dejan potreboval tri dvoboje. Kot pra-
vi sam, je glavnino dela opravil že v uvodnem 
dvoboju, ko je iz nadaljnjega tekmovanja izlo-

čil aktualnega svetovne-
ga prvaka. V polfinalu 
je prav tako prepričljivo 
premagal še nasprotni-
ka iz Švice ter se tako 
prebil v finalni obračun, 
kjer ga je čakal še dru-
gouvrščeni iz zadnjega 
svetovnega prvenstva. 
Tudi v finalnem nasto-
pu je aktualni državni 
prvak pokazal boljšo 
pripravljenost od svo-
jega nasprotnika ter 
osvojil naslov evropske-
ga prvaka. 

Začnimo z velikim jubilejem, ki ga letos 
obeležuje naše društvo. Mineva namreč 30 
let, odkar so Jernej Bradač, Dušan Galun, 
Karel Golob, Jože Kocbek, Drago Lah, Ja-
kob Matjašič, Marjan Peklar, Milan Petrovič, 
Dušan Žmavc in Marjan Žmavc ustanovili 
Športno društvo Cerkvenjak. Prvi predse-
dnik je bil Jože Kocbek. Nato so še sledili 
predsedniki: Feliks Borko, Franjo Kocmut, 
Andrej Kocbek, Janko Maguša in aktual-
ni predsednik Drago Nedelko. V vseh letih 
delovanja je bilo društvo aktivno ne le na 
športnem področju, temveč je aktivno sode-
lovalo v družabnem življenju Cerkvenjaka. 
Omeniti moramo še nekaj požrtvovalnih 
članov, ki so pomagali pri obstoju in delo-
vanju društva, to so: Marjana Perkovič (dol-
goletna blagajničarka), Tončka Divjak (dol-
goletna tajnica društva) in Marjan Fekonja, 
ki je najbolj zaslužen za gradnjo športnega 
igrišča. Verjamemo, da je bilo članov, ki so 
pomagali, veliko več, a vseh enostavno ne 
moremo omeniti. Vsem se še enkrat iskreno 
zahvaljujemo.

Nadaljujmo s pregledom dela športnega 
društva v poletnem in jesenskem času. V 
tem letu je bilo izvoljeno novo vodstvo dru-
štva, predsednik je ostal Drago Nedelko. Na 
novo so ustanovljene tudi nekatere sekcije. 
Tako smo po nekaj letih premora ponovno 
organizirali poletno ligo v malem nogome-
tu, ki je bila deležna pohval. Ponovno je bil 
izjemno uspešen kolesarski maraton po me-
jah občine. Lepo je bil obiskan tudi turnir v 
streljanju z zračno puško. Naša ekipa malega 
nogometa Lotos pa uspešno zastopa cerkve-
njaške barve v 3. SFL. 

Športno društvo se bo tudi v prihodnje 
trudilo, da vsem, ki želijo postati naši člani, 
nudi možnost rekreacije. Možnosti bi bilo 
seveda še več, če bi v Cerkvenjaku razpola-
gali z ustrezno infrastrukturo, ki bi nam to 
omogočala. Kljub vsemu pa zremo v pri-
hodnost in se veselimo srečanj na različnih 
športnih prireditvah.

Vsem bralcem Zrnja želimo mirne pra-
znike in športno leto 2013.

Jure Čuček

tečaji v TC City v Mariboru, 2. nadstropje 
(nasproti Hoby kluba Tukano).

Tečaje CPP imamo vsakih 14 dni (7. in 21. 1. 2013) ob 16. uri.
Uredimo vse potrebno za vozniški izpit: literaturo, prvo pomoč ...

Prijavite se kar ob pričetku, 
po GSM 041 615 845, 02 25 11 718, 

e-mailu: avto.oman@triera.net.

SREČNO V PROMETU IN VLJUDNO VABLJENI !

Že 22 let

ŠOLA VOŽNJE

ŠOLA VOŽNJE OMAN
AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE kat.

Športno društvo Cerkvenjak 
praznuje 30 let

Odbojkarski klub Benedikt je 26., 27. in 28. decembra 
2012 v Športni dvorani Benedikt pripravil mednarodni 
božično-novoletni turnir v odbojki za ženske. Na njem se 
meri 8 ekip iz Slovenije, Srbije in Avstrije: OK Benedikt 
(SI), Nova KBM Branik (SI), OK Kema Puconci (SI), Ce-
lovec (A), ŽOK Ub (SRB), OK Beograd (SRB), ET Volley 
Eisenerz (A) in OK Hartberg (A).

V petek, 28. 12. 2012, ob 10. uri se začneta tekmi za 7. 
in 5. mesto, ob 12. uri bo tekma za 3. mesto, ob 13.30 pa 
finale.

E. P.

Mednarodni turnir v Benediktu
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D o p i s n i k o m  O v t a r j e v i h  n o v i c !
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo ne-
napovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim 
naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. 
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje 
prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. 
Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj 
bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo 
biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi 
uredništvo. Naslednja številka izide 25. januarja 2013!

Uredništvo

Nesporazum
»Katerega pa smo danes?« vpraša policist 
svojega kolega.
»Danes nismo pa še nobenega,« odgovori 
vprašani in položi roko na pendrek.

Poduk
»Ali ne bo ta jama premalo globoka?« vpraša 
policist na obhodu po pokopališču grobarja.
»Prijateljček, meni ni treba soliti pameti. 
Tebi jih je že veliko ušlo, meni pa še nobe-
den.«

Zlati mož
»Kakšen je zlati mož?«
»Ne vem.«
»Takšen, ki ženi pomaga reševati probleme, 
ki jih sploh ne bi imela, če ne bi bila poroče-
na z njim.«

Višja plača
»Gospod direktor, zahtevam višjo plačo. Če 
mi plače ne povečate, se vam bom mašče-
val.«
»Le kako boš to storil, ubogi revček?«
»Pred vsemi v podjetju se bom pohvalil, da 
ste mi plačo povečali za 40 odstotkov.«

Opozorilo
»Ali imaš svojo dekle tako rad, da se boš 
poročil z njo?« je oče povprašal sina.
»Seveda. Ona je moja miška, srnica, mucica 
…
»Že prav, že prav,« je dejal oče. »Samo vedi, 
da te živalce po poroki hitro zrasejo.«

Pica
»Ali naj vam pico narežem na štiri ali na 
osem kosov?« vpraša natakar v piceriji 
policista.
»Kar na štiri kose mi jo narežite. Osem jih 
ne bom mogel pojesti.«

Piščanec
»Ali želite piščanca iz Avstrije, Madžarske, 

Nizozemske ali Francije?« je mesar povpra-
šal kupca.
»Vseeno mi je, saj se z njim nimam namena 
pogovarjati, temveč ga bomo pojedli.«

Trda vez
»Draga, mislim da najina zveza postaja vse 
bolj trdna,« je fant zašepetal dekletu med 
plesom.
»Ja, čutim,« je odgovorila ona.

Ženski hormoni
»Zdaj sem ugotovil, za kaj gre. V vinu so 
ženski hormoni,« je starejši možakar vzkli-
knil v gostilni.
»Zakaj tako mislite?« ga je vprašal natakar.
»Če ga malce več popijem, začnem govoriti 
neumnosti.«

Medeni tedni
»Mami, ali sem bil tudi jaz z vama na poroč-
nem potovanju?«
»Seveda, sinko. Tja si se peljal z očkom, 
nazaj pa z mano.«

Pametna kadrovska politika
»Imate kakšno delo zame?« je brezposelni 
delavec povprašal šefa kadrovskega sektorja 
v podjetju.
»Ste poročeni?« je zanimalo vprašanega.
»Ne, še vedno sem samski.«
»Potem pa vas, žal, ne morem zaposliti.«
»Zakaj ne?«
»V našem podjetju zaposlujemo samo delav-
ce, ki so že navajeni ubogati.«

Služba
»Kako se kaj počutiš sedaj, ko si začel hoditi 
v službo?«
»V službo mi ni problem hoditi, samo na 
živce mi gre tistih osem ur, ko moram čaka-
ti, da grem domov.«

Sramota
»Mamica, včeraj sem v šoli dobil ukor pred 
izključitvijo,« je mali Petrček dejal mami.

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

ZA RAZVEDRILO
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»Peter, kaj je narobe s tabo?« je pred dne-
vi pri malici šivilja Marica povprašala rez-
karja Petra.

»Ne sprašuj. Glava me boli. Nobeno zdra-
vilo mi ne pomaga,« je odvrnil Peter.

»Potem pa naj te tvoj zdravnik pošlje k 
specialistu nevrologu,« je dejala Marica.

»Saj me je. Pri specialistu bom prišel na 
vrsto čez sedem mesecev. Do takrat mi bo 
glavo že razneslo,« je pojasnil Peter.

»No, potem pa stopi do kakšnega zdravil-
ca,« se je v pogovor vključil mizar Tone.

»Moj zdravilec ne sme več delati,« je od-
vrnil Peter.

»Zakaj ne?« sta presenečeno povprašala 
Marica in Tone.

»Ker po zakonu o zdravilstvu ne sme ljudi 
zdraviti nihče, ki se za to ni ustrezno izobra-
zil in izšolal,« je pojasnil Peter.

»Ne razumem, kaj hočeš povedati,« je 
dvignil roke Tone.

»Kaj je tu za razumeti,« je nejevoljno dejal 
Peter. »Moj zdravilec nima nobenega doka-
zila, da je za svojo dejavnost usposobljen. 

Po zakonu o zdravilstvu pri nas ne smejo 
več delati bleferji, šarlatani, prevaranti, stre-
muhi, oderuhi in vsi drugi goljufi.«

»Neverjetno,« je vzkliknil Tone. »Ali to 
pomeni, da bo morala zaradi tega odstopiti 
večina naših politikov in menedžerjev?«

 »Ne,« je zamahnil z roko Peter. »Bleferji, 
prevaranti, oderuhi in goljufi lahko za ma-
stne denarce še vedno 'zdravijo' našo državo 
skupaj z vsemi državljankami in državljani, 
samo enega človeka ne smejo zdraviti. Poli-
tiki zato ne potrebujejo nobenega potrdila, 
da so usposobljeni za zdravljenje finančne, 
gospodarske in politične krize. Samo zdra-
vilci, ki se hočejo lotiti zdravljenja enega 
samega človeka, potrebujejo takšno potrdi-
lo. Očitno je človek pri nas največje boga-
stvo, vse skupaj pa nas imajo za ničvredno 
'rajo'.«

»Hm, hm,« je dejala Marica. »Vse kaže, 
da nas bo v tej deželici še vse bolela glava, 
ne samo tebe, Peter, saj lahko z državo in 
gospodarstvom vsakdo dela kot svinja z 
mehom!«

HUMORESKA

Bolečine v glavi
Piše: Tomaž Kšela

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV.

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

Programski termini za občino 
Lenart:

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

»Naj bo naš novi gasilski avto kot stara de-
vica,« je na slovesnosti ob nakupu novega ga-
silskega avtomobila dejal predsednik
gasilskega društva.

»Kako to mislite,« so ga presenečeno pov-
prašali zbrani.

»No tako, da bi bila vedno pripravljena, pa
nikoli v uporabi.«

Natančen odgovor

»Si pred mano že s kom hodila?«
»Ne, ni mi bilo treba – vsi moji prejšnji fan-

tje so imeli avtomobile.«

Olajševalna okoliščina

»Gospod odvetnik, ali lahko navedete kak-
šno olajševalno okoliščino za obtoženca, ki je
ubil svoje starše,« je sodnik vprašal odvetnika.

»Cenjenemu sodišču predlagam, da kot
olajševalno okoliščino upošteva dejstvo, da je
obtoženi sirota brez staršev.«

Vikendi

»Kako si preživljal vikende, dokler si bil še
samski?«

»Kakor sem hotel.«

Jabolka

Na tržnici je ženica, ki je prodajala jabolka,
vabila kupce z besedami: »Kupite prekrasna ja-
bolka, ki so dvajsetkrat škropljena.«

»Ljuba ženska, se vam je zmešalo? Raje utih-
nite, sicer teh jabolk ne bo nihče kupil,« je že-
nico opozoril eden od mimoidočih.

»Motite se. Mnogi jih prav radi kupujejo:
žene za može, ki jih varajo, delavci za šefe, zeti
za tašče, študenti za prestroge profesorje…«

Nasvet

Sodnik okrožnega sodišča je poklical na
vrhovno sodišče in svojega kolega vrhovnega
sodnika povprašal: »Tukaj imam vinskega me-
šetarja, ki prodaja vino na črno. Koliko naj mu
dam?«

»Največ tri evre za liter, če je vino zares
vrhunsko.«

Vajenec

»Kako se kaj počutiš v naši obratovalnici?«
je mojster vprašal vajenca.

»Kot devica.«
»Kako to misliš?«
»Komaj že čakam prvega, da dobim svoje.«

Dobra postrežba

»Gospod natakar, to presega vse meje: že tri-
krat sem naročil špricer, pa še vedno nisem
dobil ničesar,« se je razburil gost.

Natakar je nemudoma ukrepal in zavpil to-
čajki za šankom: »Takoj tri špricerje za go-
spoda.« 

Študiran človek

»Gospa, vaš mož je mrtev. Izrekam vam
iskreno sožalje,« je zdravnik dejal ženi pa-
cienta, ki je negibno ležal v postelji.

»Ni res, nisem mrtev. Samo spal sem,« je
zavpil mož.

»Lojzek, bodi tiho. Zdravnik je študiran člo-
vek. On že ve, kaj govori,« se je razburila žena.

Pravljica

»Mami, prosim, povej mi pravljico?«
»Počakaj, da se vrne očka.«
»Zakaj pa?«
»On nama obema rad pripoveduje pra-

vljice.«

Vztrajnost

»Draga moja, življenje s tabo postaja nevz-
držno: že trideset let me nenehno vzgajaš kot
otroka in korigiraš vsako mojo besedo,« je
mož dejal ženi.

»Dragi, motiš se: ne trideset, temveč enain-
trideset let. Poleg tega pa tvojih besed ne kori-
giram, temveč, kot se reče lepo po slovensko,
popravljam.«

Iskrenost

»Zakaj ste vi tu?« vpraša inšpektor iz pravo-
sodnega ministrstva kaznjenca v zaporu.

»Zato, ker so vsi izhodi zastraženi, na ob-
zidju pa je bodoča žica. Na okna pa so name-
stili železne križe.«

Razrešeni direktor

»Zares ne vem, zakaj so me razrešili iz
krivdnih razlogov,« se je čudil razrešeni direk-
tor.

»Pomisli, morda si kdaj naredil kaj narobe,«
ga je tolažila žena.

»Ne, ne. Verjemi mi, da nisem nikoli nič na-
redil.«

Avto za ženo

Mož in žena prideta v avtomobilski salon.
»Rad bi imel lep avto za svojo ženo,« je dejal

mož.
»Joj, oprostite, s prodajo staro za novo se ne

ukvarjamo.«

Obleka

»Smem pomeriti rdečo obleko v izložbi,« je
prikupna gospodična povprašala prodajalca.

»Seveda. Zakaj bi jo pomerili v kabini, če jo
lahko kar v izložbi.«

Brez skrbi

»Gospod doktor, kaj pa če operacija ne bo
uspela.«

»Oh, ne sekirajte se. Potem vi tega ne boste
nikoli zvedeli.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»To je prava lopovščina. Moj ata, ki je šti-
rideset let garal v tovarni, bo moral po
novem letu iti na center za socialno delo
prosjačit za socialno pomoč, saj se s svojo
pokojnino ne bo več mogel preživeti,« je pri
malici zarobantil rezkar Peter. »To ima za za-
hvalo, ker je vse življenje delal za nizko plačo,
pa še od te njegov delodajalec ni v celoti pla-
čeval prispevkov v pokojninsko blagajno.«

»Kako pa je doslej živel s svojo pokoj-
nino,« je zanimalo šiviljo Marico.

»Doslej je k svoji nizki pokojnini prejemal
iz pokojninskega zavoda hkrati s pokojnino
še varstveni dodatek,« je pojasnil Peter. »Z
novim letom pa bodo varstvene dodatke k
pokojninam ukinili.«

»To pa še ni vse,« se je v pogovor vključil
mizar Tone. »Če bo tvoj ata na centru za so-
cialno delo dobil denarno pomoč, jo boš
moral ti v celoti vrniti, če boš hotel podedo-
vati njegovo hišico. Drugače boš moral z
družino vse življenje živeti v najetem stano-
vanju v bloku.«

»Peter, potem pa je bolje, da očetu name-
sto države pomagaš ti, sicer očetova hišica ne
bo nikoli tvoja,« je svetovala Marica.

»Marica, povej mi, kako naj z minimalno
plačo preživim dva otroka, brezposelno ženo
in zraven še očeta,« je odvrnil Peter. »Po
novem letu bosta oba otroka izgubila še
državno štipendijo, ker sta mlajša od 18 let.«

»Hm, hm, Peter, zares si se znašel v lepi
godlji,« je zamišljeno dejal Tone. »Le kaj boš

storil?«
»Saj tudi sam ne vem, ali lahko še sploh kaj

storim ali bomo čez nekaj let, ko bo moj ata
umrl, izgubili še njegovo hišico, v katero sva
se nameravala z ženo umakniti po upokoji-
tvi,« je potarnal Peter.

»Rešitev je enostavna,« je zvito pogledala
Marica.

»Kako to misliš,« sta v en glas presenečeno
povprašala Peter in Tone.

»Ata naj hišico takoj proda in da denar
tebi. Ti pa z njim kupi drugo hišico. Potem
tvoj oče ne bo imel ničesar, zato se mu država
tudi ne bo mogla vpisati na premoženje,« je
svojo zamisel pojasnila Marica. »Tako ne bo
treba nobenemu vrniti socialne pomoči, ki
jo bo od države dobil tvoj ata.«

»Točno,« je vzkliknil Tone. »Moj bratranec
je svojo hišo že prodal in sedaj kljub svoji mi-
zerni pokojnini živi na veliki nogi in veselo
zapravlja. Pravi, da je boljše, da tisto, kar si je
ustvaril v življenju, zapravi sam, kot da bo na
koncu vse pobrala država.«

»Nasvet na prvi pogled ni videti slab. Ven-
dar mi pri tem nekaj ne gre skupaj,« je zami-
šljeno dejal Peter. »Če bo vse več revežev, kdo
bo potem polnil državno in pokojninsko bla-
gajno?«

»O tem bi morali razmisliti politiki in me-
nedžerji, ki to državo in gospodarstvo vodijo
tako, da bomo počasi v tej deželi skoraj vsi
reveži,« je odločno dejala Marica.

HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Prebrisan nasvet

Strankam in vsem voznikom želimo v 2012 srečno vožnjo!
Vaš ALS AVTO

Strankam in vsem voznikom želimo v 2012 srečno vožnjo!
Vaš ALS AVTO

Strankam in vsem voznikom želimo v letu 2013 srečno vožnjo!
Vaš ALS AVTO

Otrok: »Dragi Dedek Mraz, za 
novo leto mi pošlji bratca!«

Dedek Mraz: »Pošlji mi 
mamo!«

Humor na spletu

»Kakšna sramota. Le kaj bo rekel ati, ko ga 
bodo spustili iz zapora.«

Golobčki
»Poglej, koliko golobčkov,« reče klošar v 
parku svojemu sotrpinu. »Ali imaš pri sebi 
slučajno kaj starega kruha?«
»Ne, ne, jaz jih jem kar brez kruha.«

Bistvena razlika
»Kakšna je razlika med impotentnim in 
senilnim?«
»Ne vem.«
»Impotentni ne more več, senilni pa še lah-
ko, vendar se ne spomni, kako to gre.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prenovljena spletna stran www.lasovtar.si
Vabljeni k ogledu prenovljene spletne strani Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar 

Slovenskih goric«, kjer se trudimo objavljati aktualne dogodke in novice iz našega pode-
želja. Na ogled je tudi interaktivni katalog Ovtar ponudba Slovenskih goric z zemljevidom 
ponudnikov.

Letošnji že 5. božično-novoletni sejem je 
bil ponovno prava priložnost za medseboj-
no druženje, poveselitev in nakup daril za 
naše najdražje. Potekal 
je ob petkih in sobo-
tah v večernih urah, 
ko so praznične lučke 
čarobno razsvetljevale 
Lenart. Obiskovalcem 
je bila v Centru Slo-
venskih goric na voljo 
raznovrstna sejemska 
ponudba. Predstavili 
so se domači ponu-
dniki s pestro paleto 
najrazličnejših dobrot 
in izdelkov: kulina-
rične dobrote, izdelki 
domače obrti, ročna 
dela, novoletni aranž-

maji, voščilnice, darila, 
medeni izdelki in še 
marsikaj. 

Sejem so popestrili 
številni nastopi tako za 
najmlajše kot mlade po 
srcu. Otroke je s svojim 
prihodom in poučnimi 
zgodbami vedno znova 
razveseljeval Božiček. 
Odrasli pa so z vese-
ljem prisluhnili pev-
cem in glasbenikom, 
ki so nam s pesmimi 
pričarali čudovito pra-
znično vzdušje.

 Vsem sodelujočim, še posebej pa ponu-
dnikom na sejmu in nastopajočim v kultur-
nem programu, se iz srca zahvaljujemo za iz-

kazano pripravljenost 
za sodelovanje. Ob 
pogledu na raznovr-
stno ponudbo na stoj-
nicah se vedno znova 
zavemo, kako bogata 
je Ovtarjeva ponudba 
- ponudba podeželja 
Slovenskih goric. Le 
malo poguma je treba, 
da se jo postaviti na 
ogled in jo tako spozna 
širši krog ljudi.

Milena Grabušnik

Kmetijska sveto-
valna služba pri KGZ 
Ptuj je v torek, 11. de-
cembra 2012, v okviru 
projekta „Širitev VTC 
13“ organizirala eno-
dnevno usposablja-
nje za kmetovalce na 
temo: Kako izboljšati 
pestrost kakovostne 
ponudbe na podeželju. 
Usposabljanje v obliki 
delavnice je potekalo 
na kmetiji Jožice in 
Stanka Krambergerja 
v Sp. Partinju. 

Delavnice so se udeležili kmetje, ki so že 
ponudniki vina in hrane na našem območju. 
Namen izobraževanja pa je bil seznaniti po-
nudnike o harmoniji hrane in vina (katero 
hrano ponuditi k določenemu vinu). 

Podrobnejše vsebine delavnice so bile:
siri in dodatki, priprava sirnih plošč,  -
harmonija sira, kruha in vina;
tradicionalni izdelki iz mesa, senzorika,  -
kvaliteta, ponudba in aranžiranje izdel-
kov za trg;

nova spoznanja pri teh- -
nologiji belih in rdečih 
vin, aromatične snovi v 
grozdju in vinu, senzorika 
vina, pokušina, vodenje 
degustacije in praktični 
prikaz.

Tovrstne vsebine so za 
ponudnike na podeželju 
zelo koristne in uporabne, 
zato se jih kmetovalci z ve-
seljem udeležujejo.

Kmetijska svetovalna 
služba Lenart

Konec leta se zaključuje izvedba kar nekaj 
projektov, ki imajo dodano vrednost za celo-
tno območje LAS.

V okviru projekta Signalizacija po ob-
močju LAS 2010 se postavlja usmerjevalna 
signalizacija ob lokalnih cestah - 125 novih 
lamel z napisi subjektov. 

Projekt Po Goricah 2010 je bil zasnovan 
z namenom pridobitve preglednega in upo-
rabnega gradiva za obiskovalce (domače in 
tuje) in domače ponudnike različnih desti-
nacij Slovenskih goric. Občine in območje 
LAS smo v sklepni fazi pridobitve turistič-
ne brošure, zemljevida in panoja (v kraju), 
ki zajemajo točke: kulturne dediščine, na-
ravnih znamenitosti ter turistične ponudbe 
(gostinske, nastanitvene, športne, prikazov 
domače obrti idr.) ter izletniških poti (ko-
lesarske, tematske, pohodne). Pridobljena je 
avdio-video predstavitev območja LAS ter 
posamezne občine. Na spletnih straneh LAS 
in občin je omogočen dostop do vsebin iz 
brošure v okviru digitalnega zemljevida.

Elaborat mreže muzejev in muzejskih 
zbirk območja LAS je bil izdelan s strani 
pristojne strokovne službe Pokrajinskega 
muzej Maribor. Vsebine projekta zajemajo 
tudi ureditev/dopolnitev 3 muzejskih zbirk, 
ki so bile podane kot priporočila/predlogi v 
elaboratu za posamezno zbirko:

 Občina Lenart z odkupom dopolnju- -
je zbirko »Spominska soba generala 
Maistra«, ki se bo kot premična zbirka 
razstavila v razstavišču objekta Center 
Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 
v Lenartu.
 Ureditev prostora zbirke Vinogradni- -
ško-poljedelska zbirka, lastnik: Andrej 
Senekovič, Sveta Trojica; pleskanje pro-
stora, namenjenega zbirki in postavitev 
zbirke.
 Popis zbirke knjig samostanske knjižni- -

ce samostana frančiškanov v Sveti Troji-
ci v Slovenskih goricah (cca 1545 knjig iz 
17.-19. stoletja); bibliotekarska obdelava 
gradiva, stroški dela popisa knjig, nakup 
predmetov za ohranitev knjig (brezki-
slinski papir, podstavki za knjige idr. 

V okviru projekta Elaborat - obnove 
vaških središč 2010 je bil izdelan elaborat 
- arhitekturna rešitev na nivoju idejnega 
projekta obnove trškega jedra Svete Trojice 
v Slovenskih goricah, ki upošteva: kreativne 
potenciale v smisli arhitekturne dediščine, 
pogojene s kmetijstvom in kulturno krajino; 
določa posamezne dele in usklajeno celoto 
trškega središča ter podaja predloge in pri-
oritete za obnovo in ureditev trga, zlasti z 
vidika ureditve prometa v trgu.

Znotraj projekta Ovtarjeva ponudba 
2010 so bili že predstavljeni Ovtarjev kata-
log ponudbe živilskih in neživilskih izdelkov 
podeželja, nova oprema (stojnici, tabli, pa-
noja) in zemljevid kot izvleček iz kataloga. 
V decembru je Ovtarjeva ponudba zaživela 
tudi na spletni strani LAS, vseh šestih občin 
in ponudnikov samih (kjer bo mogoče). Te-
kom leta so bili organizirani skupna pred-
stavitev in trženje mreže ponudnikov pod 
blagovno znamko Ovtar ter udeležba na več 
sejmih: sejem KOS Lenart, AGRA 2012 v 
Gornji Radgoni, martinovanje, trgatev stare 
trte na Lentu v Mariboru, božično-novole-
tni sejem v Lenartu ... ter minula prireditev 
- dan odprtih vrat ponudbe naših kmetij v 
novembru.

V začetku leta 2013 bo sledila nadaljnja 
postavitev signalizacije ob državnih cestah, 
turistična signalizacija, širitev trase VTC 
13, vzpostavljata se mreža učečih se kmetij 
in program širitve ekoloških kmetij, nova bo 
prireditev Agatine skrivnosti s ponovno upri-
zoritvijo Črnega križa in še in še …

Renata Vajngerl

Projekti LAS v zaključni fazi

Utrinki z božično-novoletnega 
sejma

Usposabljanje kmetovalcev

OVTAR - 
varuh vinogradov, varuh Slovenskih goric

Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni 
»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.

Vsakdo potuje po svoje
in si sproti

riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,

ki hodimo po čudovitih poteh življenja.
 Vesele in blagoslovljene božične praznike
ter zdrave, pogumne in uspešne korake v 

letu 2013!
LAS Ovtar Slovenskih goric in 

Razvojna agencija Slovenske gorice


