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Naj bo naj …, še bolj, najbolj!  
Naj bodo zdravje, sreča in zadovoljstvo v vas,  

ob vas in z vami!
Topel in prijeten božič v družinskem krogu. Mnogo ponosa ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti; pogumen korak v leto 2017 in  
v njem izpolnitev smelih načrtov,  

tudi tihih in skritih želja!
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Videnje ljudi in dogodkov

Cerkev je tolerantna do prostozidarstva
Vem, da marsikateri bralec ne ve, kaj je 

prostozidarstvo in kdo so člani te bolj ali 
manj tajne mednarodne organizacije, ki de-
luje tudi na Slovenskem. Nekje sem prebral, 
da se je Vatikan nekoč bolj bal prostozidar-
jev kot komunistov, čeprav prostozidarske 
lože že od nekdaj večinoma v vseh državah, 
kjer delujejo, opravljajo enake ali podob-
ne družbeno koristne in napredne naloge. 
Cerkev je nekoč prostozidarstvo obsodila, 
vsem katoličanom, tako laikom kot duhov-
nikom, ki bi vstopili v to združenje, je bila 
zagrožena kazen z izobčenjem. Obsodba je 
bila utemeljena s tem, »ker prostozidarstvo 
združuje ljudi vseh ver in ločin, ker se člani 
skrivajo pred javnostjo, kar naj bi škodo-
valo miru v državi«, je zapisano v knjigi o 
prostozidarstvu.

Leta 1983 je prišlo do spremembe stali-
šča cerkve. Kardinal König je aprila 1983 z 
zadovoljstvom sporočil, da zakonik ne vse-
buje več ekskomunikacije prostozidarjev. 
Sprememba zakona je začela veljati 27. 11. 
1983.

V Sloveniji je bila ponovno Velika loža, 
ki povezuje manjše, ustanovljena, ko je 
Slovenija postala samostojna in neodvisna 
država. Velika loža Slovenije je vzpostavi-
la prijateljske odnose s številnimi drugimi 
regularnimi veliki ložami. Od leta 2001 
Veliko ložo Slovenije priznava Velika loža 
Anglije, kjer se je prostozidarstvo začelo, in 
še okoli 50 drugih regularnih lož po svetu, s 
katerimi ima prijateljske odnose.

Prostozidarstvo je kmalu po svojem 
nastanku v začetku 18. stoletja bilo za ne-
katere vir najrazličnejših zarot, ker so se 
prostozidarji kljub bolj ali manj enotnim 
miroljubnim stališčem pojavljali na različ-
nih straneh. Prostozidarja sta bila, na pri-
mer, tudi politično zelo različno usmerjena 
Salvador Allende in Henry Kissinger.

Vir prostozidarske miselne dediščine, kot 
piše Matevž Košir, predstavljajo v prvi vr-
sti bratovščine kamnosekov. Od tod izhaja 
tudi ime za prostozidarje. Načelno so pro-
stozidarji nepolitične in neideološke združ-

be, ki povezujejo različno misleče ljudi, ki 
sta jim blizu humanost, enakopravnost in v 
novejšem času tudi skrb za človekove pra-
vice. »Vsak član prostozidarske lože skrbi 
tudi za srečo ostalih bratov, kot se imenu-
jejo njegovi člani. Če člana prizadene ne po 
lastni krivdi trpljenje, revščina ali nesreča, 
mu morajo drugi člani pomagati,« piše Ko-
šir v omenjeni knjigi (Matevž Košir: Zgodo-
vina prostozidarstva na Slovenskem; knjiga 
obravnava prostozidarstvo na Slovenskem v 
obdobju od 18. stoletja do danes in zajema 
tudi širši, mednarodni prostor; op. ur.).

V Ljubljani je bila prvič slovesno ustano-
vljena Loža Valentin Vodnik 21. 5. 1940.

Čeprav ni bila politično usmerjena, so 
bili vsi člani protifašisti. Velika večina čla-
nov se je med 2. svetovno vojno vključila v 
Osvobodilno fronto ali pa je na druge na-
čine podpirala boj proti okupatorju. Velika 
večina tega ni storila zaradi simpatij do ko-
munizma, ampak zaradi domoljubja. Med 
vojno so umrli Egon Srebre, Albert Kramer, 
Fran Novak, Maks Horrowitz in Boris Zar-
nik. Čeprav se je večina članov ljubljanske 
lože priključila OF, so bili po vojni oblastni-
ki do njih nezaupljivi in nenaklonjeni. Pro-
stozidarji naj bi pripadali »imperialistič-
nemu svetu« zahoda in njegove ideologije. 
Zato jih je nova oblast imela za nezaželene 
in celo nevarne.

UDBA je izhajala s stališča, da so pro-
stozidarji homogena, strogo hierarhična in 
disciplinirana organizacija, kar pa je bilo 
daleč od resnice. Leta 1958 je Sekretariat 
za notranje zadeve FLRJ razglasil premo-
ženje nekdanjega »Vrhovnega sveta Srbov, 
Hrvatov in Slovencev« za splošno ljudsko 
premoženje. 

Podobno kot jugoslovanska oblast so od 
leta 1945 slovenski pripadniki OZNE in ka-
snejše UDBE sestavljali sezname tistih, ki 
so od leta 1940 delovali v prostozidarskih 
ložah. Policijski uradniki in pripadniki slo-
venske UDBE so še v 50-ih letih ugotavljali, 
da pomeni prostozidarstvo veliko nevar-
nost za vsak politični režim.

Tone Štefanec

Lentherm je v stečaju

Okrožno sodišče v Mariboru je na za-
četku decembra zavrglo predlog za 
uvedbo prisilne poravnave v pod-

jetju Lentherm iz Le-
narta, ki ga je vložil di-
rektor Ivan Vogrin, ter 
za to podjetje uvedlo 
stečajni postopek. Za 
stečajnega upravitelja 
je sodišče imenovalo 
Dušana Taljata. Na ta 
način je sodišče ugodi-
lo tudi nekaj več kot 50 
delavcem, ki so konec 
novembra na sodišče 
sami vložili predlog 
za uvedbo stečajnega 
postopka za Lentherm, 
saj že več mesecev niso 
prejeli plač in drugih 
prejemkov.

Stečajni upravitelj je 
delavcem Lentherma 
že razdelil odpovedi 

pogodb o zaposlitvi z odpovednim rokom 
15 dni. Tako se bodo lahko delavci še pred 
božično-novoletnimi prazniki prijavili kot 

brezposelne osebe na za-
vodu za zaposlovanje, s 
čimer bodo pridobili pra-
vico do denarnega nado-
mestila za čas brezposel-
nosti. Delavci bodo lahko 
dali vlogo tudi za sredstva 
iz jamstvenega sklada, saj 
so mnogi v veliki social-
ni stiski, ker več mesecev 
niso dobili plač.

T. K.

Spremembe delovno-pravne zakonodaje v javni obravnavi

Kako do večje fleksibilnosti in večje 
varnosti?

Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti je 
dalo v javno razpravo predloge za 

spremembo treh zakonov, ki urejajo odnose 
na trgu dela. Gre za spremembe zakona o 
delovnih razmerjih, zakona o urejanju trga 
dela in zakona o inšpekciji dela. V javno raz-
pravo se bodo vključili vsi socialni partnerji 
od sindikatov do delodajalskih organizacij 
in združenj ter predstavniki strokovne jav-
nosti.

Zakaj spremembe? Na ministrstvu poja-
snjujejo, da želijo povečati pravno varnost 
zaposlenih, lažje odločanje delodajalcev za 
sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen 
čas in večjo socialno varnost delavcev ob 
prenehanju delovnega razmerja. Poleg tega 
želijo povečati aktivnost brezposelnih oseb 
pri iskanju zaposlitve in iskanje nove zapo-
slitve že v času odpovednega roka. 

Kakšne ukrepe ali zakonske rešitve za do-
sego omenjenih ciljev predlagajo? Navedi-
mo samo nekatere najpomembnejše rešitve. 
Tako je denimo v okviru zakona o inšpek-
ciji dela predviden dodaten ukrep inšpek-
torja, kadar se delo ne opravlja na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, pa bi se moralo. Ob 
izdaji prepovedne odločbe naj bi inšpektor 
v bodoče izdal tudi odredbo, na podlagi ka-
tere bo moral delodajalec delavcu ponuditi 
ustrezno pogodbo o zaposlitvi. Poleg tega 
naj bi se povišale globe za kršitve prepovedi 
dela na podlagi pogodb civilnega prava, ka-
dar obstajajo elementi delovnega razmerja, 
in uvedle sankcije za posameznika, ki je delo 
opravljal na podlagi pogodb civilnega prava 
v nasprotju z zakonom o delovnih razmer-
jih. Pozor – delavec, ki bo delo opravljal v 
nasprotju z zakonom, pa naj bi bil oglobljen 
samo, če delodajalca ne bo sam prijavil in-

špekciji za delo. Če ga bo, mu globe ne bo 
treba plačati, delodajalec pa mu bo moral 
ponuditi pogodbo o redni zaposlitvi.

Za to, da bi delodajalci lažje odpuščali 
delavce in jih s tem tudi lažje zaposlovali 
za nedoločen čas, je predvidena redefinici-
ja odpovednega razloga nesposobnosti, ki 
temelji tudi na pregledu sodne prakse in 
mednarodnih aktov, ki zavezujejo Slovenijo. 
Odpovedni razlog bi tako ob sposobnosti in 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela 
zajemal tudi ravnanje delavca, ki pa mora 
biti objektivizirano in vplivati na nezmo-
žnost nadaljevanja delovnega procesa.

Za večjo socialno varnost zaposlenih ob 
prenehanju delovnega razmerja naj bi de-
lavcu pripadlo denarno nadomestilo za pri-
mer brezposelnosti v polni višini in trajanju 
glede na posameznikovo zavarovalno dobo 
oziroma najdaljšem trajanju 6 mesecev, ki 
bi ga plačal delodajalec. Hkrati pa bi bila v 
primeru sporazumne prekinitve delovnega 
razmerja kot izjema določena možnost, da 
se delavec in delodajalec dogovorita o mo-
žnosti izključitve pravice do prejemanja de-
narnega nadomestila za primer brezposel-
nosti, s čimer bi se ohranil današnji institut 
sporazumne prekinitve.

Za to, da bi aktivirali brezposelne osebe, 
da bi bolj aktivno iskali zaposlitev, je predvi-
dena uvedba postopnega sankcioniranja kr-
šitev iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. 
Sedaj že ob prvi kršitvi obveznosti brezpo-
selno osebo brišejo iz evidence brezposel-
nih. Po novem naj bi ob prvi kršitvi brezpo-
selni osebi znižali denarno nadomestilo za 
30 odstotkov, iz evidence brezposelnih pa 
naj bi jo brisali šele po drugi kršitvi. Kot je 
znano, je na status brezposelne osebe, ki je 
vpisana v register brezposelnih oseb na za-

Delavci Lentherma so več mesecev stavkali za izplačilo že zaslu-
ženih plač. Sedaj je njihove agonije konec in si bodo lahko zagoto-
vili minimalno socialno varnost vsaj na zavodu za zaposlovanje.

Delavci Lentherma so že pred časom poklicali na pomoč vlado in 
druge državne organe, vendar pomoči niso dočakali.

vodu, vezanih veliko socialnih pravic. Tisti, 
ki tega statusa nimajo, do cele vrste social-
nih pravic niso upravičeni.

Po novem naj bi brezposelnim osebam, ki 
imajo nižjo izobrazbo in se bodo zaposlile 
pred iztekom pravice do denarnega nado-
mestila, zavod za zaposlovanje k plači izpla-
čeval še dodatek v višini 20 odstotkov od za-
dnjega nadomestila za brezposelnost. Na ta 
način želijo motivirati brezposelne delavce 
z nižjo izobrazbo, da bi si čim prej poiskali 
novo zaposlitev.

Delavci, ki jim bo tekel odpovedni rok, pa 
se bodo morali že v tem času prijaviti na za-
vodu za zaposlovanje. Če se ne bodo, jim bo 
denarno nadomestilo za čas brezposelnosti 
za prve tri mesece namesto v višini 80 od-
stotkov osnove odmerjeno zgolj v višini 60 
odstotkov. Delodajalci pa naj bi bili po no-
vem dolžni delavcem, ki so v odpovednem 
roku, omogočiti, da v času odpovednega 
roka iščejo novo zaposlitev.

T. K.

Več plačanega očetovskega dopusta

Glede na veljavne predpise se bo spre-
menil tudi način koriščenja oče-
tovskega dopusta – skrajšal se bo 

neplačani del v korist plačanih dni. V letu 
2016 se je namreč začelo postopno preobli-
kovanje neplačanega očetovskega dopusta v 
plačanega in sicer se vsako leto 25 dni nepla-
čanega dopusta preoblikuje v 5 dni plačane-
ga očetovskega dopusta. 

V letu 2017 bodo očetje upravičeni do 50 
koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 ko-
ledarskih dni očetovskega dopusta bo plača-
nega, saj za njih država zagotavlja očetovsko 
nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni 
pa bo država očetom zagotovila samo plači-
lo prispevkov za socialno varnost.

Prvih 15 koledarskih dni očetovskega do-
pusta mora oče izrabiti do šestega meseca 
otrokove starosti. Od 1. januarja 2017 bo 
imel oče pravico še do 10 koledarskih dni 
plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora 
izrabiti v strnjenem nizu po koncu star-
ševskega dopusta, najkasneje pa do konca 
prvega razreda osnovne šole otroka. Osta-

lih 25 koledarskih dni, za katere so plačani 
prispevki, oče lahko izrabi do tretjega leta 
starosti otroka. 

Nova ureditev velja za vse očete novo-
rojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do 
očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 
2017). Plačane dneve očetovskega dopusta 
po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali 
tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še 
niso v celoti izkoristili neplačanega dela oče-
tovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že 
pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če so 
jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti 
še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso 
izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v 
strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo otro-
ka, starejšega od treh let, pa nova ureditev 
ne velja.

Očetje lahko očetovski dopust uveljavljajo 
na centru za socialno delo, kjer morajo vlo-
žiti ustrezno vlogo. Center prizna pravico do 
očetovskega dopusta z odločbo. 

T. K.
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Poslanski kotiček
Spoštovani bralci Ovtarjevih novic
Novoletni čas je vedno tudi čas za oceno 

in presojo vsega doseženega in za nove na-
črte: ob prehodu iz starega v novo leto po-
skušamo nekako izmeriti, kje smo, do kod 
smo prišli, in kaj nas še čaka. To velja za 
naša osebna življenja, za delo, ki ga opra-
vljamo, pa tudi za državo, ki ji pripadamo 
in s katero želimo biti vsi v tvornem, inte-
raktivnem odnosu, saj skozi njo in njene 
institucije uresničujemo skupne interese, 
ki nam zagotavljajo blagostanje, urejeno 
medsebojno sožitje in zaupanja poln po-
gled v prihodnost.

Pravno formalno v Sloveniji ni nobenih 
ovir, ki bi onemogočale interaktivni odnos 
državljanov do države pri uresničevanju 
skupnih interesov, pa tudi pri prodoru tu-
jih investicij in tujega kapitala. Vendar je to 
le lepa fasada, videz, ki zelo vara. V resnici 
je Slovenija polna drugih, bolj prefinjenih 
preprek (»non-tarriff barriers«), ki nas v 
številnih segmentih uvrščajo na rep raz-
predelnice po merilu privlačnosti poslov-
nega okolja za tuja vlaganja.

Glavni vzrok za to je nenormalna raz-
širjenost državnega lastništva podjetij in 
odlašanje s privatizacijskimi procesi, ki 
bi uvedli precej bolj zdrave, tržne pogoje 
poslovanja (kar kritiki utemeljeno pripi-
sujejo predvsem dediščini večdesetletnega 
socialističnega, centraliziranega gospo-
darstva in očitnemu pomanjkanju politič-
ne volje vlade Mira Cerarja za učinkovite 
spremembe na tem področju). Drug velik 
problem birokracije je njena že kar legen-
darna odtujenost od realnih problemov ter 
potreb državljanov in gospodarstva. Biro-
krati se do državljanov pogosto vedejo kot 
neusmiljeni vladarji, nedotakljivi guruji 
papirologije, v skladu s katero sta bila pod-
jetništvo in dobičkonosnost nekaj slabega, 
nemoralnega, neupravičeno izstopajoče-
ga. In to ob dejstvu, da so prav državljani, 
kmetje in podjetniki tisti, ki uradnikom 
in tudi nam politikom že od nekdaj dajejo 
kruh

Slovenske gorice kot polifunkcijski 
prostor v zadnjih desetletjih doživlja zelo 
močno preobrazbo: ponekod se z veliko 
intenzivnostjo razvija v gospodarskem, 
demografskem in prostorskem smislu, 
spet drugod so čedalje bolj očitne posledi-
ce zmanjšanja njegove gospodarske moči, 
desetletnega odseljevanja prebivalstva in 
zaraščanja kulturne pokrajine.

Boj z birokracijo pomeni v zadnjem letu 
tudi ponovno centralizacijo države. Velik 
odvzem pristojnosti občinam, ki se prena-
šajo na center – Ljubljano.S svojimi pobu-

dami in poslanskimi vprašanji poskušam 
dnevno razgrajevati birokratsko miselnost 
in birokratske ovire, ki jih dnevno doži-
vljate na različnih področjih delovanja in 
ustvarjanja za naše skupno dobro. Veliko 
oporo pri mojem delu mi izkazujejo tudi 
župani Slovenskih goric, s katerimi prema-
gujemo ovire na številnih področjih delo-
vanja lokalne samouprave.

Želim spodbuditi tudi konkretne ukre-
pe na nivoju regionalizacije Slovenije. V 
unitarni državi, kot je Slovenija, je regio-
nalizacija, kako poiskati vmesno stopnjo 
med občinami – lokalnimi skupnostmi in 
državo. V RS ni širših samoupravnih lokal-
nih skupnosti – pokrajin in ne upravnih 
okrajev. Zaradi tega je nastala v vmesnem 
prostoru med državo in občino praznina, 
ki se izraža negativno na obeh področjih: 
na področju, ki pripada lokalni samou-
pravi, in na področju, ki pripada državi. 
Posledica take ureditve sistema pa je vi-
soka stopnja centralizacije sistema, sistem 
decentralizacije v komunalni ureditvi je 
zamenjal sistem centralizacije v centralnih 
državnih organih. Posledice tega sistema 
pa so sistemska jalovost pri opravljanju 
javnih zadev, težnja obrobnih območij dr-
žave po povezovanju s sorodnimi območji 
čez državne meje in stalni gospodarski, 
politični in drugi pritiski na centre države.

Kot vaš poslanec v DZ čutim ob tej va-
žni uri preboja dolžnost in odgovornost, 
da spodbudim vse nas k medsebojnemu 
spoštovanju, sodelovanju in povezanosti.

Od rojstva Slovenije bo ob letošnjem bo-
žiču je minilo 26 let. V tem času smo kot 
država in narod šli skozi številne preizku-
šnje. Menjavala so se leta pomladnega za-
nosa in bogatih jesenskih žetev, ki so naše 
kašče napolnile do roba. Bila so obdobja 
zimske zmrzali, ko je le redko posijalo sonce 
in smo porabili vse zaloge. A vendar je ve-
dno posijalo sonce in prineslo novo življenje. 
A vrednote, ki so nas skozi dolgo in veliko-
krat mrzlo zgodovino ohranile kot narod in 
skupnost, so še vedno tu. Poštenje, svoboda, 
domoljubje, solidarnost, delavnost, svoboda 
… Zato obstajata tudi upanje in vera, da se 
nam na obzorju že prikazuje sonce. Tudi ko 
ga bo zastrl kak oblak, bomo vedeli, da ga 
bo odpihnil naš veter vztrajnosti in poguma 
in za njim bo spet posijalo sonce.

Usoda nam vedno pokloni srečo v znak 
hvaležnosti, za naš pogum in dobroto.

Dragi rojaki, želim vam miren in blago-
slovljen božič, leto 2017 pa skupaj naredimo 
dobro.

Pišite mi o vaših problemih:
franc.breznik@dz-rs.si

Vaš poslanec DZ Franc Breznik

V občinah nezadovoljstvo zaradi instituta 
odpoklica župana

V občinah z institutom odpoklica žu-
pana, ki ga prinaša 15. decembra v 
DZ sprejeta novela zakona o lokalni 

samoupravi, niso zadovoljni. Opozarjajo, 
da bi lahko destabiliziral sistem lokalne sa-
mouprave v Sloveniji, predvsem pa se bojijo 
zlorab. Še isti dan so napovedale, da bodo 
državni svet pozvale k vetu.

V Skupnosti občin Slovenije (SOS) ob 
načelnem strinjanju z možnostjo odpoklica 
županov izražajo bojazen za možnosti zlo-
rab zaradi osebnih interesov posameznikov 
ali interesnih skupin znotraj občine, vse do 
možnosti političnega obračunavanja. Tudi 
v Združenju občin Slovenije (ZOS) opozar-
jajo, da "je sistem odpoklica izredno težko 
oblikovati na način, da ta ne bi bil predmet 
političnih zlorab vsakokratne opozicije v 
občinskem svetu oziroma nezadovoljnih 
skupin občanov, ki jim niso po volji aktual-

ne odločitve županov. Varovalka, ki bi lahko 
preprečila zlorabe, bi bila možnost predča-
sne razrešnice vseh funkcionarjev v občini, 
tudi članov občinskega sveta. Tudi v SOS 
menijo, "da je treba vprašanje politične od-
govornosti urediti celovito in enovito, pred-
vsem pa hkrati za funkcionarje na državni 
ravni pri predsedniku republike, poslancih, 
državnih svetnikih, predsedniku vlade in 
ministrih ter na lokalni ravni pri županih, 
podžupanih in občinskih svetnikih.

"Zakon je treba domisliti, ne pa da se zara-
di nekaj primerov sesuva celoten sistem lo-
kalne samouprave," je dejal predsednik ZOS 
Robert Smrdelj. 

Noveli nasprotujejo tudi v zunajparla-
mentarni SLS, ki ima veliko število županov; 
napovedali so zahtevo za ustavno presojo 
novele

STA, E. P.

Podravje protestira zaradi načina 
dodeljevanja razvojnih sredstev v Sloveniji

Župani podravskih občin in drugi člani 
Sveta podravske regije so 9. decembra 
v Mariboru odločno protestirali pro-

ti načinu dodeljevanja razvojnih sredstev v 
Sloveniji. "Ne moremo pristajati na to, da se 
sredstva, ki so bila rezervirana na vzhodno 
kohezijsko regijo, trošijo drugje," je poudaril 
predsednik Razvojnega sveta regije Podravje 
dr. Andrej Fištravec.

Udeleženci seje Sveta podravske regije in 
Razvojnega sveta regije Podravje v Mari-
boru so po besedah Borisa Keuca iz Mari-
borske razvojne agencije (MRA) ogorčeni 
zaradi neuresničevanja dogovora o razvoju 
regije, ki je eden ključnih dokumentov za čr-
panje sredstev iz nove finančne perspektive 
EU 2014-2020. Vladi so med drugim očitali, 
da se je teritorialni dialog med regijami in 
resornimi ministrstvi začel šele pol leta po 
oddanem osnutku dogovora o razvoju regi-
je, ki naj bi vseboval najpomembnejše regij-
ske projekte. V tem času pa je vlada sprejela 
izvedbeni načrt operativnega programa, kjer 
je bila velika večina sredstev že razdeljena.

Po enem letu regije še vedno nimajo ura-
dne informacije o tem, kateri projekti se 
bodo izvajali v naslednjih letih. Obenem se 
projekte, ki jih pripravi vzhodna regija, na 
državni ravni zavrača kot neustrezno pripra-
vljene ali pa se jih pri delitvi sredstev sploh 
ne upošteva. "Vse, kar je prepoznano kot 
razvojni potencial v lokalnem okolju, pra-
viloma ni prepoznano kot takšno z vidika 
države. Ta nesporazum se neprestano vleče 
in se celo stopnjuje," je v razpravi poudaril 
mariborski župan dr. Andrej Fištravec. Kot 
primer je navedel projekt Inovativnih odpr-
tih tehnologij, ki ga je pripravila mariborska 
univerza v sodelovanju s številnimi deležni-
ki v celotni vzhodni Sloveniji, a pri državnih 
oblasteh po besedah Fištravca nima podpo-
re. "Zdaj smo v stanju, ko moramo lepo pro-
siti za drobtine in ostanke," je dejal in državo 
pozval, naj podpre vsaj njihov projekt celo-
vite oskrbe s pitno vodo v Podravju.

V podobnem položaju je po njegovih be-
sedah Pomurje, ki se pridružuje izrazom 

protesta. "Če bo šlo tako naprej, se mi ne 
bomo več šli te igre in bomo blokirali čr-
panje evropskih sredstev na ravni države," 
poudarja Fištravec. To lahko po njegovih 
besedah storijo s tem, da se svet vzhodne 
kohezijske regije ne bo več udeleževal sej z 
ministrstvi in ne bo več glasoval o projektih.

"Enostavno z državne strani kljub spre-
jetim strategijam in zakonodajnim mo-
žnostim v regijo ne prihaja takšna količina 
denarja, kot nam pripada, niti slučajno pa 
ne toliko, kot bi ga potrebovali," je povedal 
Boris Keuc iz Mariborske razvojne agenci-
je. Podobno je po njegovih besedah tudi pri 
obljubljeni državni pomoči problemskemu 
območju Maribora in širše okolice, "kjer se 
vsako leto borimo za drobtinice".

Po njegovih besedah je 500 milijonov 
evrov kohezijskega denarja v sedanji per-
spektivi prišlo v Slovenijo prav zaradi nera-
zvitosti vzhodnega dela države. "Prepričani 
smo, da jih mi ne bomo videli," je dodal. 
"Primer: V operativnem programu so bili na 
protipoplavni varnosti imenovani štirje pro-
jekti. V zdajšnjih dogovorih o razvoju regije 
za poplavno ogroženost vzhodne kohezijske 
regije ni niti evra, za Ljubljanico in Soro pa 
bo šlo 72 milijonov evrov." 

Direktor MRA Božidar Pučnik pa je spo-
mnil, da je namen kohezijskih sredstev prav 
izravnavanje razvojnih razlik v državi. "Zato 
nikakor ni logično, da se več denarja dodeli 
zahodni, bolj razviti regiji," je dejal. Po nje-
govih besedah se podobno dogaja pri dode-
ljevanju državnih pomoči podjetjem. "Priča 
smo absurdu, ko šibkejše regije financirajo 
nadaljnji razvoj razvitejših regij," je dodal.

Vlada je na seji 9. decembra akreditirala 
sistem izvajanja evropske kohezijske politike 
2014–2020. Zdaj bo služba vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko s tem sezna-
nila Evropsko komisijo in pripravljeno bo 
vse potrebno za začetek "črpanja" sredstev z 
bruseljske blagajne. To bo sledilo do konca 
leta.

STA, E. P.

Dr. Martin Ivec – Večerova osebnost leta 2016

Bralci Večera so s 
svojimi glasovni-
cami za Večerovo 

osebnost Štajerske 2016 
izbrali dr. Martina Iveca, 
predsednika Sindikata 
delavcev migrantov Slove-
nije (SDMS), z dupleškega 
konca priseljenega Lenar-
čana. Posebne komisije pa 
so izbrale najbolj vidne 
posameznike s področja 
kulture, športa, gospodar-
stva, politike in humani-
tarnega dela. Kulturnik 
Štajerske 2016 je postala 
Karmina Šilec, dirigent-
ka in umetniška vodja 
Carmine Slovenice. Športnik Štajerske 2016 
je Tim Gajser, svetovni prvak v motokro-
su. Politik Štajerske 2016 je Marko Soršak, 
župan občine hoče-Slivnica. Gospodarstve-

nik Štajerske 2016 je Da-
vid Kastelic, predsednik 
uprave Zavarovalnice 
Sava. Nevladnik/humani-
tarec Štajerske 2016 pa je 
Katarina Goričan Pokri-
vač, humanitarka.

Dr. Ivec je na svečani 
podelitvi 7. decembra v 
Kazinski dvorani v Mari-
boru dejal:

"Mislim, da bralci Ve-
čera cenijo naš trud, trud 
vseh ljudi, ki v sindikatu 
delamo prostovoljno in 
se borimo za pravice de-
lavcev migrantov. Morda 
bomo sedaj lahko bolj iz-

postavili našo problematiko, da bomo lahko 
pokazali, da imamo mi prav." 

Povzeto po Večeru, 8. 12. 2016,  
foto Andrej Petelinšek

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s 
prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 
14 dni pred izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, 
če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej 
dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 
30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, 
razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni 
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega 
govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide v 
petek, 27. januarja 2017! 

        Uredništvo
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Zdravje v osrednjih Slovenskih goricah

Zanimivi izsledki projekta »zdravje v 
občinah«

Prebivalci vzhodne Slovenije živijo 
manj let in umirajo mlajši kot prebi-
valci zahodnega dela Slovenije. To je 

pokazal projekt »Zdravje v občini«, ki ga je 
izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ). Rezultati projekta, ki so jih objavili 
pred kratkim, so pokazali, kakšno je zdra-
vstveno stanje prebivalcev v posameznih 
občinah v Sloveniji, prav tako pa rezultati 
projekta omogočajo primerjavo zdravstve-
nega stanja prebivalcev med posameznimi 
občinami. Namen projekta je bil v tem, da bi 
v lokalnih okoljih okrepili preventivno delo-
vanje na področju zdravja občank in obča-
nov, še zlasti mladih.

Projekt, ki je nastal v sodelovanju z norve-
škim inštitutom za javno zdravje, so izvedli v 
pravem času, saj je pri nas dozorelo spozna-
nje, da zdravje ne more biti zgolj skrb in in-
teres posameznika in zdravstvenega sistema, 
temveč je za skrb za zdravje odgovorna ce-
lotna družba od lokalnih skupnosti, podjetij 
in zavodov do države. Zato so avtorji Nacio-
nalnega plana zdravstvenega varstva do leta 
2025 na prvo stran tega dokumenta zapisali 
»Skupaj za družbo zdravja«!
Kako odpraviti neenakosti v zdravju?

Informacije o zdravju prebivalcev so izje-
mno pomembne, saj vplivajo na odločanje 
na vseh področjih življenja in dela ljudi in 
na vseh ravneh. Strokovnjaki ugotavljajo, da 
na zdravje ljudi vplivajo številni dejavniki, 
na katere ne moremo vplivati (spol, gene-
tika, starost itd.). Poleg teh dejavnikov pa 
na zdravje vplivajo tudi številni drugi, na 
katere lahko vplivamo. Mednje sodijo zlasti 
življenjski slog (kaj jemo, pijemo, koliko se 
gibljemo, kakšne razvade imamo – kajenje, 
pitje alkohola, uživanje mamil itd., koliko 
delamo – če človek preveč dela, lahko izgori, 
kako razmišljamo – pozitivno ali negativ-
no, kako se spopadamo s stresom oziroma s 
stresnimi situacijami itd.). Življenjski slog je 
pogosto povezan tudi z izobrazbo, delovnim 
mestom oziroma delom in dohodki. Social-
no-ekonomski status je pogosto eden izmed 
poglavitnih razlogov za nastanek neenakosti 
v zdravju, ki so nepravične in jih je mogoče 
preprečiti.

Poglejmo, kakšni so rezultati projekta 
»Zdravje v občini« za občine v osrednjih 
Slovenskih goricah.
Občina Benedikt

V občini Benedikt je delež prebivalcev, 
ki so svoje zdravstveno stanje sami ocenili 
kot dobro, nižji od slovenskega povprečja. 
Bolniška odsotnost delovno aktivnih pre-
bivalcev je trajala povprečno 15,2 dneva na 
leto, v Sloveniji pa 13,7. Delež prebivalcev, ki 
jemljejo zdravila zaradi povišanega krvnega 
tlaka, je blizu slovenskemu povprečju, med-
tem ko je obolelih za sladkorno boleznijo 
manj od slovenskega povprečja. V Benedik-
tu je srčna kap zadela 2,7 ljudi na 1000 pre-
bivalcev, v Sloveniji na 1,9. V Benediktu si je 
na 1000 prebivalcev zlomilo kolk 8,7 starej-
ših ljudi, v Sloveniji na 6,4. Delež uporabni-
kov pomoči na domu je v Benediktu blizu 
slovenskega povprečja. Močno pa Benedikt 
odstopa od slovenskega povprečja po število 
samomorov. Zaradi samomora v Benediktu 
umre 86 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Slo-
veniji pa 22.

Kakšni pa so dejavniki tveganja v občini 
Benedikt? Telesni fitnes otrok je blizu slo-
venskemu povprečju. Delež kadilcev v Be-
nediktu je nižji od slovenskega povprečja, 
poškodovanih v transportnih nezgodah je 
bilo manj od slovenskega povprečja, delež 
prometnih nesreč z alkoholiziranim povzro-
čiteljem pa višje od slovenskega povprečja. 
Presejanost v Programu Zora za rak mater-
ničnega vratu je v Benediktu boljša kot v 
Slovenji nasploh, odzivnost v Programu Svit 
za rak debelega črevesa pa nekoliko nižja.

Na katerih področjih so razmere v obči-
ni Benedikt opazno slabše od povprečja v 
Sloveniji? Problem so prometne nesreče z 

alkoholiziranimi povzročitelji, daljša bolni-
ška odsotnost z dela, nižja izobraženost pre-
bivalcev, slaba samoocena lastnega zdravja 
in predvsem veliko število samomorov. Do-
bro pa je, da je v Benediktu manj kadilcev, 
da je nadpovprečna presejanost v Programu 
Zora, da je kakovostna pitna voda.
Občina Cerkvenjak

Delež prebivalcev, ki so svoje zdravstve-
no stanje ocenili kot dobro, je bil nižji od 
slovenskega povprečja. Bolniška odsotnost 
aktivnega prebivalstva je trajala povpreč-
no 12,8 dni v letu, slovensko povprečje pa 
je 13,7 dni. Delež prebivalcev s povišanim 
krvnim tlakom je na slovenskem povprečju, 
delež prebivalcev s sladkorno boleznijo pa 
je nad slovenskim povprečjem. Srčna kap 
zadene v povprečju več ljudi na tisoč prebi-
valcev (2,1) od povprečja v Sloveniji (1,9). 
Neverjetno veliko starejših ljudi na tisoč 
prebivalcev (13,5) si zlomi kolk. Slovensko 
povprečje je 6,4. Delež uporabnikov pomo-
či na domu je blizu slovenskemu povpre-
čju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora 
pa je naravnost zaskrbljujoča – 121 ljudi na 
100.000 prebivalcev (slovensko povprečje je 
22 ljudi).

Kar se dejavnikov tveganja tiče, je telesni 
fitnes otrok v Cerkvenjaku na slovenskem 
povprečju, kadilcev je manj od povprečja v 
Sloveniji, prometne nezgode z alkoholizira-
nim povzročiteljem so na slovenskem pov-
prečju, poškodb v transportnih nezgodah pa 
je manj od slovenskega povprečja. Preseja-
nost v Programu Svit za rak debelega črevesa 
je krepko pod slovenskim povprečjem, pre-
sejanost v Programu Zora pa nekoliko nad 
slovenskim povprečjem. 

V občini Cerkvenjak je najbolj zaskrblju-
joče število samomorov in število zlomov 
kolka pri starejših ljudeh, pa tudi splošna 
umrljivost je nadpovprečna. Dobro pa je, da 
je kadilcev manj od slovenskega povprečja, 
da je presejanost v Programu Zora nadpov-
prečna in da je tudi prirast prebivalstva v za-
dnjem obdobju ugoden.
Občina Lenart

Delež prebivalcev, ki so svoje zdravstveno 
stanje ocenili kot dobro, je nižji od povpre-
čja v Sloveniji. Bolniška odsotnost aktivnega 
prebivalstva je blizu povprečja v državi (v 
občini Lenart 13,5 dni na leto, v Sloveniji 
13,7 dni). Delež prebivalcev, ki se zdravijo 
zaradi povišanega krvnega tlaka in sladkor-
ne bolezni, je nižji od slovenskega povpre-
čja. Srčno kap zadene na tisoč prebivalcev 
manj ljudi kot v Sloveniji, manj starejših 
ljudi v Lenartu pa si zlomi tudi kolk. Delež 
uporabnikov pomoči na domu je nižji od 
slovenskega povprečja, stopnja umrljivosti 
zaradi samomora pa je višja od povprečja v 
Sloveniji. V Lenartu stori samomor 43 ljudi 
na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.

V Lenartu beležijo tudi manj dejavnikov 
tveganja. Telesni fitnes otrok je na sloven-
skem povprečju, delež kadilcev je nižji, po-
škodb pri transportnih nezgodah je manj, 
odzivnost na oba programa za rak debelega 
črevesa (Svit) in za rak materničnega vratu 
(Zora) pa je blizu slovenskega povprečja.

Rezultati zdravstvenega stanja prebival-
stva v občini Lenart so pravzaprav dokaj 
ugodni. Po svoje je zato presenetljivo, da 
Lenarčanke in Lenarčani s svojim zdravstve-
nim stanjem, ko ga samoocenjujejo, niso 
tako zadovoljni, kot kažejo splošni rezultati.
Občina Sveta Ana

Delež prebivalcev, ki so svoje zdravstveno 
stanje ocenili kot dobro, je nižji od sloven-
skega povprečja. Bolniška odsotnost aktiv-
nega prebivalstva je znatno daljša (16,8 dni 
na leto) od slovenskega povprečje (13,7 dni). 
Delež prebivalcev, ki se zdravijo za zvišan 
krvni tlak in sladkorno bolezen, je nižji od 
slovenskega povprečja. Delež prebivalcev, ki 
jih zadene srčna kap, je precej višji (3,7 na 
tisoč prebivalcev) od slovenskega povprečja 
(1,9). Delež starejših ljudi, ki so si zlomili 

kolk, pa je nižji od slovenskega povprečja. 
Delež uporabnikov pomoči na domu je višji 
do slovenskega povprečja, na 100.000 prebi-
valcev pa naredi samomor 48 ljudi, medtem 
ko v Sloveniji 22. 

Pri dejavnikih tveganja je ugodno, da je 
telesni fitnes otrok blizu slovenskemu pov-
prečju, delež kadilcev je nižji, delež alkoho-
liziranih povzročiteljev prometnih nesreč je 
višji kot v Sloveniji, presejanost v Programu 
Svit za rak debelega črevesa je nižja od slo-
venskega povprečja, v Programu Zora za rak 
materničnega vratu pa je precej višja. 

Največji problemi v občini Sveta Ana na 
področju zdravstvene preventive so alko-
holizirani povzročitelji prometnih nesreč, 
dolgotrajna bolniška odsotnost in nizka iz-
obrazbena struktura, dobro pa je, da je ka-
dilcev vse manj in da se ženske in dekleta 
dobro odzivajo na Program Zora.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah

Delež prebivalcev, ki so svoje zdravstve-
no stanje ocenili kot dobro, je nižji od slo-
venskega povprečja. Bolniška odsotnost 
aktivnega prebivalstva je bila nekoliko višja 
(14,3 dni na leto) od slovenskega povprečja 
(13,7 dni). Delež oseb, ki se zdravijo zaradi 
povišanega krvnega tlaka in sladkorne bole-
zni, je blizu povprečju v Sloveniji. Na tisoč 
prebivalcev manj ljudi zadene kap in manj 
starejših si zlomi kolk kot v Sloveniji v pov-
prečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora 
je nižja od slovenskega povprečja.

Kar se dejavnikov tveganja tiče, je fitnes 
otrok na republiškem povprečju, delež ka-
dilcev je nižji od slovenskega povprečja, 
delež alkoholiziranih povzročiteljev pro-
metnih nesreč je na republiškem povprečju, 
odzivnost na Program Svit za rak debelega 
črevesa je nižja kot v Sloveniji nasploh, med-
tem ko je presejanost v Programu Zora za 
rak materničnega vratu boljša od slovenske-
ga povprečja.

Zdravje prebivalstva v občini Sveta Trojica 
je blizu slovenskega povprečja, razveseljivo 
je samo, da je delež kadilcev nižji in da se 
ženske in dekleta nadpovprečno dobro od-
zivajo v Programu Zora. 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Delež prebivalcev, ki so svoje zdravstve-
no stanje ocenili kot dobro, je nižji od slo-
venskega povprečja. Bolniška odsotnost 
aktivnih prebivalcev traja v povprečju 17,6 
dni na leto, kar je krepko nad povprečjem v 
Sloveniji (13,7 dni). Delež prebivalcev, ki se 
zdravijo zaradi povišanega krvnega tlaka in 
sladkorne bolezni, je na povprečju Slovenije. 

Srčna kap zadene manj ljudi na tisoč prebi-
valcev kot v Sloveniji, prav tako pa si manj 
starejših zlomi kolk. Delež uporabnikov po-
moči na domu je manjši od povprečja v Slo-
veniji, stopnja umrljivosti zaradi samomora 
pa je tudi nižja od slovenskega povprečja. 

Kar se dejavnikov tveganja tiče, je fitnes 
otrok na slovenskem povprečju, delež kadil-
cev je nižji od slovenskega povprečja, delež 
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih 
nesreč je blizu slovenskega povprečja, pre-
sejanost v Programu Svit za rak debelega 
črevesa je nižja od slovenskega povprečja, v 
Programu Zora za rak materničnega vratu 
pa je višja od povprečja.

Gledano v celoti je zdravje občank in ob-
čanov občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
blizu povprečja v Sloveniji, kar je za osrednje 
Slovenske gorice še kar ugodno. Razveselji-
vo je zlasti, da je stopnja umrljivosti zaradi 
samomorov nižja od povprečja v Sloveniji.
Osrednje Slovenske gorice

Zanimivo je, da je v prav vseh občinah de-
lež prebivalcev, ki svoje zdravstveno stanje 
ocenjujejo kot dobro, nižji od povprečja v 
Sloveniji. Ali to pomeni, da v osrednjih Slo-
venskih goricah radi jamramo? Res pa je, da 
je z izjemo Lenarta in še nekaterih občin de-
lež prebivalcev, ki se zdravijo zaradi visokega 
krvnega tlaka in sladkorne bolezni, nadpov-
prečen. Ali to kaže na slabe prehranjevalne 
navade in druge razvade (preveč mastne 
hrane, alkohola, sladkarij itd.)? Razveseljivo 
pa je, da je delež kadilcev v vseh občinah v 
osrednjih Slovenskih goricah pod sloven-
skim povprečjem. Tudi ženske in dekleta se 
nadpovprečno odzivajo v Programu Zora 
za zgodnje ugotavljanje raka materničnega 
vratu, kar pa ni mogoče reči za odzivnost v 
Programu Svit za ugotavljanje raka debelega 
črevesa. Ali to pomeni, da so moški v osre-
dnjih Slovenskih goricah manj odgovorni 
do svojega zdravja kot ženske?

Zares zaskrbljujoči pa so podatki o zelo 
nadpovprečni stopnji umrljivosti zaradi sa-
momora, zlasti v nekaterih občinah. Kje so 
vzroki za to? Kaj je mogoče storiti, da bi to 
spremenili? Je treba izboljšati socialno poli-
tiko, skrb za starejše, sosedsko pomoč, soli-
darnost ali preprosto izkoreniniti slabo pra-
kso, do katere je družba preveč tolerantna, 
četudi posameznike vodi v pogubo?

Projekt »Zdravje v občini« ni prinesel 
samo veliko zanimivih rezultatov, temveč je 
odprl tudi veliko vprašanj, na katera bodo v 
lokalnih skupnostih morali poiskati odgo-
vore.

T. K. 

Kako preprečiti nasilje nad ženskami?

Nasilniki povzročajo vsem tudi veliko 
finančno škodo

V času od 25. novembra do 10 decem-
bra so po vsem svetu potekale aktiv-
nosti ob mednarodnem dnevu boja 

proti nasilju nad ženskami, ki so ga razglasili 
Združeni narodi.

V naših krajih je žal še vedno precej na-
silja nad ženskami. O tem pričajo številne 
raziskave, pa tudi podatki, ki jih zbirajo po-
licisti. Veliko nasilja nad ženskami pa ostane 
neprijavljenega, saj sankcije na tem podro-
čju niso najbolj posrečene. Moški, ki izvajajo 
nasilje nad žensko, morajo plačati globo, ki 
jo vzamejo iz družinskega proračuna, kar 
zopet najbolj občuti ženska oziroma žrtev 
nasilja.

Slovenija se je letos prvič pridružila 16 
dnevni kampanji Združenih narodov proti 
nasilju v družini. Poudarek letošnje kampa-
nje je bil na ozaveščanju, kako doseči ničel-
no toleranco do nasilja nad ženskami.

Podatki iz mednarodnih raziskav kažejo, 
da stane Slovenijo nasilje nad ženskami med 
270 in 370 milijoni evrov. Gre za stroške 
medicinske pomoči, policijskega ukrepanja, 
varnih hiš itd. Sicer pa ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 

financira številne programe, namenjene pre-
prečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini. Letos je financiralo 160 programov 
socialne varnosti v skupnem znesku 13 mili-
jonov evrov, od tega 3 milijone za programe 
pomoči in zaščite žrtev. To je velik napredek, 
saj je na primer ministrstvo v letu 2007 za te 
programe namenilo zgolj 1,2 milijona evrov. 
Mreža programov za preprečevanje nasilja, 
programov za pomoč žrtvam nasilja in pro-
gramov za delo s povzročitelji nasilja zajema 
preventivne programe, informacijske in sve-
tovalne programe ter programe telefonskega 
svetovanja, programe koordinacije, podpore 
ter izvajanja pomoči in samopomoči, nasta-
nitvene programe in terapevtske programe. 
V letu 2016 ministrstvo financira 11 sveto-
valnic za žrtve nasilja, 1 program telefonske-
ga svetovanja, 14 skupin za samopomoč, 8 
materinskih domov (160 mest), 15 varnih 
hiš (290 mest), 2 krizna centra za odrasle žr-
tve nasilja z otroki (16 mest).

Kot kažejo podatki, nasilje nad ženskami 
ni samo zavržno, temveč nasilniki povzroča-
jo veliko škodo tudi družbi v celoti. 

T. K.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Cerkvenjak

Obnova ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij ob 
Ščavnici 

V občini Cerkvenjak potekajo dela pri 
obnovi ceste Cerkvenjak–Sveti Ju-
rij ob Ščavnici v dolžini okoli ene-

ga kilometra od križišča pri pokopališču v 
Cerkvenjaku do kapele pri granati. Ob cesti 
bodo zgradili tudi pločnik in javno razsve-
tljavo.

Občina Cerkvenjak bo za celotno investi-
cijo v letih 2016 in 2017 prispevala okoli 245 
tisoč evrov (za izgradnjo pločnika in javne 
razsvetljave), Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo pa 355 tisoč evrov za ob-
novo cestišča. 

Do novega leta bodo izvajalci opravili pri-
bližno polovico del, obnovljen cestni odsek 
pa bodo skupaj s pločnikom in javno razsve-
tljavo predali namenu predvidoma ob ob-
činskem prazniku občine Cerkvenjak junija 
2017.

T. K.

Občina Benedikt

Modernizirali bodo več cest

Člani občinskega sveta občine Bene-
dikt so sprejeli tri pomembne skle-
pe, s katerimi so potrdili dokumente 

identifikacije za tri pomembne investicij-
ske projekte – za rekonstrukcijo javne poti 
Trotkova–smer Aldecoa, za rekonstrukcijo 
javne poti Drvanja–Hobot–Froleh in za re-
konstrukcijo javne poti Vinogradniška pot. 
Investicijsko dokumentacijo za omenjene 
tri projekte je izdelala Razvojna agencija 
Slovenske gorice (RASG). Za pripravo in 
nadzor ustrezne investicijske ter projektne 

dokumentacije pa je odgovorna občinska 
uprava občine Benedikt.

Vse tri investicije so bile uvrščene v Na-
črt razvojnih programov občine Benedikt za 
leta 2017–2020.

Na osnovi 23. člena zakona o financiranju 
občin in na osnovi izračunanih deležev raz-
položljivih sredstev občin za sofinanciranje 
občinskih investicij v letih 2016 in 2017 bo 
občina na ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo za vse tri projekte vložila na-
črt porabe koriščenja sredstev.

Trotkova–smer Aldecoa
Javno pot Trotkova–smer Aldecoa bo ob-

čina Benedikt rekonstruirala v dolžini 410 
metrov od križišča z lokalno cesto Ihova–
Negova–Trotkova v smeri proti križišču z 
javno potjo Trotkova–smer Fras. Z rekon-
strukcijo ceste bodo vozišče razširili na 3,5 
metrov ter uredili odvodnjavanje ob njej. 
Strokovnjaki so izračunali, da bodo z re-
konstrukcijo ceste prihranili 60 odstotkov 
stroškov pri njenem vzdrževanju in 20 od-
stotkov stroškov zimske službe, kar na dolgi 
rok znese veliko.

Rekonstrukcija ceste bo stala skupaj 
45.350 evrov. Za investicijsko dokumenta-
cijo bo občina namenila blizu 900 evrov, za 

projektno dokumentacijo nekaj več kot tisoč 
evrov, za gradbeni nadzor okoli tisoč evrov, 
za varnostni načrt nekaj več kot 600 evrov 
in za izvedbo del blizu 42.000 evrov. Seve-
da pa gre pri teh številkah samo za približne 
zneske, saj bo občina morala dela oddati na 
javnem razpisu.

Za omenjeno investicijo bo občina za-
gotovila blizu 1.500 evrov. Nepovratna 
sredstva države na osnovi 23. člena zakona 
o financiranju občin bodo znašala 15.000 
evrov, povratna sredstva na osnovi istega 
zakonskega določila pa blizu 29.000 evrov. 
Investicijo bodo izvedli v letu 2017.

Drvanja–Hobot– Froleh
Javno pot oziroma cesto Drvanja–Hobot–

Froleh bodo rekonstruirali v dolžini 790 me-
trov na dveh odsekih. Vozišče bodo razširili 
na 3,5 metra, ob cesti pa bodo uredili tudi 
odvodnjavanje. 

Vrednost te investicije znaša okoli 87.500 
evrov. Sredstva za investicijo bo v višini oko-
li 17.500 evrov zagotovila občina, 30.500 
evrov nepovratnih sredstev bo dala država 
na osnovi 23. člena zakona o financiranju 

občin, poleg tega pa bo država zagotovila še 
okoli 39.500 evrov povratnih sredstev.

Za investicijsko dokumentacijo bodo na-
menili blizu 900 evrov, za projektno pa ne-
kaj več kot 1800 evrov. Gradbeni nadzor bo 
stal okoli 2000 evrov, varnostna koordinaci-
ja okoli 700 evrov, geodetske storitve 1.500 
evrov in izvedba del nekaj več kot 80.500 
evrov. Investicijo bodo izvedli v letu 2017.

Vinogradniška pot
V občini Benedikt nameravajo rekon-

struirati tudi Vinogradniško pot. Vrednost 
celotne investicije znaša blizu 52.000 evrov, 
izvedli pa naj bi jo v letu 2018. Občina bo 
za investicijo zagotovila okoli 1.500 evrov, 
država pa bo na osnovi 23. člena zakona o fi-
nanciranju občin prispevala nekaj več kot 20 

tisoč nepovratnih sredstev in preko 30 tisoč 
povratnih sredstev. 

Rekonstrukcijo Vinogradniške poti, ki 
je dolga 668 metrov, bodo izvedli v dolžini 
460 metrov. Vozišče bo po posodobitvi širo-
ko 3,5 metra, ob cesti pa bodo uredili tudi 
odvodnjavanje. Z rekonstrukcijo Vinogra-

dniške poti se bodo v 
občini Benedikt rešili 
dragega vzdrževanja in 
drage zimske službe na 
omenjeni prometnici, 
ki je iz leta v leto bolj 
obremenjena.

T. K.

Ugodne razmere na področju varnosti

Varnostne razmere na območju ob-
čine Cerkvenjak se ne poslabšujejo, 
temveč prej izboljšujejo. To so ugo-

tovili člani občinskega sveta občine Cerkve-
njak, ko so obravnavali »Pregled varnostne 
situacije na območju občine Cerkvenjak v 
prvem polletju leta 2016«, ki ga je pripravil 
policist I Danilo Juršnik, podpisal pa ko-
mandir Policijske postaje Lenart, višji poli-
cijski inšpektor III Srečko Artenjak.

V prvem polletju letošnjega leta so polici-
sti na območju občine Cerkvenjak obravna-
vali 15 kaznivih dejanj, v enakem obdobju 
lani pa 16. Med kaznivimi dejanji so polici-
sti obravnavali tri tatvine, tri poškodovanja 
tuje stvari in en vlom. Prav tako so polici-
sti obravnavali dve kaznivi dejanji nasilja v 
družini. 

Policisti niso zabeležili zgostitve kaznivih 
dejanj na enem območju, temveč so bila ka-
zniva dejanja razpršena po celotnem obmo-
čju občine.

Na področju javnega reda in miru so se 
razmere še bolj izboljšale. V prvem polletju 
lani so policisti na območju občine Cer-

kvenjak obravnavali 26 kršitev predpisov, 
ki urejajo javni red in mir, v prvem polletju 
letos pa samo 8 kršitev. Največ teh kršitev je 
bilo na javnih krajih, nekaj pa tudi v zaseb-
nih stanovanjih. V dveh primerih so policisti 
obravnavali tudi kršitve po zakonu o tujcih. 
Sicer pa policisti ocenjujejo, da so razmere 
na področju varstva javnega reda in miru na 
območju občine Cerkvenjak ugodne. 

V prvem polletju letošnjega leta so poli-
cisti na območju občine Cerkvenjak obrav-
navali tudi 11 prometnih nesreč. Toliko jih 
je bilo tudi v prvem polletju lanskega leta. 
Pet prometnih nesreč se je v prvem poletju 
letošnjega leta zgodilo na avtocesti. V vseh 
enajstih prometnih nesrečah sta se dve osebi 
lažje telesno poškodovali. 

Sicer pa so policisti v prvem polletju le-
tošnjega leta na območju občine Cerkvenjak 
obravnavali še štiri druge dogodke, od tega 
dva požara in en samomor. 

Gledano v celoti so varnostne razmere na 
območju občine kar ugodne.

T. K.

V Benediktu ponovno Bibliobus?

Starši otrok, ki obiskujejo osnovno šolo 
v Benediktu, so na prvi seji sveta star-
šev dali pobudo, da bi občino Benedikt 

ponovno začel obiskovati Bibliobus, ki bi 
mladim in starejšim omogočil lažji dostop 
do knjig. 

»Zavedamo se, da občina Benedikt ni v 
najboljši finančni kondiciji, vendar menimo, 
da na področju znanja ne smemo varčeva-
ti, ker nam to ne bo koristilo. Teh nekaj let 
se je že nekaj privarčevalo na račun ukini-
tve potujoče knjižnice, sedaj pa je čas, da se 
spet uvede in se ta del privarčuje drugje,« 
je v pismu občinskim svetnikom v občini 
Benedikt zapisala predsednica sveta staršev 
Jožica Šauperl Fridau.

Po njenih besedah so vsi starši, ki so sode-
lovali na seji sveta staršev, enotnega mnenja, 
da je Bibliobus zelo potreben, saj otrokom 
in tudi nekaterim starejšim občanom in ob-

čankam omogoča redno prebiranje knjig. 
Branje knjig pri otrocih pa dviguje bralno 
pismenost, ki je za otroke v šoli tudi sicer 
zelo pomembna.

Občinski svet je pobudo staršev sprejel. 
Člani občinskega sveta so se odločili, da 
bodo proučili finančne možnosti za ponov-
no uvedbo bibliobusa. Razprava je pokazala, 
da je mogoče dostop otrok, mladine in vseh 
bralcev do knjig povečati na več načinov. 
Ena od možnosti je, da bi v Benedikt zopet 
prihajal bibliobus. Druga možnost je, da bi 
občina osnovni šoli zagotovila več sredstev 
za nabavo knjig za šolsko knjižnico, kjer bi 
bilo nato dovolj knjig za vse zainteresira-
ne. Tretja možnost pa je tudi, da se občina 
Benedikt dogovori z matično knjižnico, da 
bi uredila svoj kotiček in izposojevalnico v 
Benediktu.

Vinogradniška pot je 
pravzaprav še edina 
makadamska ulica v 
središču kraja.

Do konca decembra bodo izvajalci opravili 
približno eno polovico del, investicija pa bo 
končana predvidoma junija 2017.

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

Najbolj pomembno je, da so občinski sve-
tniki pobudo staršev sprejeli in da bo občina 
začela iskati najboljšo možno rešitev za to, 
da bi bralci, zlasti mladi, čim lažje prišli do 

želenih knjig. Pravzaprav je lepo, da je mla-
dim in njihovim staršem v času interneta in 
tabličnih računalnikov še mar za knjige.

T. K.
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Občina Lenart

Kakšno je bilo leto 2016 za občino Lenart?

Leto 2016 se počasi posla-
vlja, tukaj je božič, hitro 
se bliža novo leto. Ta čas 

je tudi priložnost, da se ozre-
mo nazaj in se vprašamo, kaj 
nam je uspelo uresničiti od 
ciljev, ki smo si jih zastavili 
preteklo leto. 

To je tudi izhodišče, ki smo 
ga kot izziv za pogovor za Ov-
tarjeve novice postavili župa-
nu občine Lenart mag. Janezu 
Krambergerju. Znano je, da 

se je občina izjemno trudila 
uravnotežiti in urediti svoje 
finance, znana so prizadeva-
nja za urejanje infrastrukture, 
zlasti komunalne, močna so 
bila prizadevanja v dejavno 
vključitev v mednarodni pro-
stor, pa tudi urejanje rednih 
nalog in soočanje s »starimi 
grehi« je bilo pogosto. Župan 
Kramberger je tako odgovoril 
na naša vprašanja:

V tem letu so bili vaši cilji usmerjeni predvsem v racionalizacijo finančnega poslovanja …
Ob zaključku letošnjega proračunske-

ga leta po dolgem času beležimo presežek 
prihodkov nad odhodki. S skoraj dveletno 
zamudo smo prejeli preostanek sredstev iz 
naslova Celovite oskrbe severovzhodne Slo-
venije s pitno vodo. Uspeli smo tudi prodati 
nekaj zemljišč v naši Novi poslovno-indu-
strijsko coni. 

Kratkoročnih kreditov v letošnjem letu 
nismo koristili. Pri dolgoročnih pa nam je 
uspelo znižati obrestno mero na evribor plus 
1 %. Vsi računi dobaviteljem, izvajalcem in 
proračunskim porabnikom so bili plačani 
v zakonitem roku. Za to se želim zahvaliti 
sodelavcem v občinski upravi z direktorjem 
Martinom Breznikom na čelu.

Kako lahko ocenite vzdrževanje in urejanje komunalne, gospodarske in športne infrastrukture v 
obeh krajevnih skupnostih? 

Za vzdrževanje cest in prometnih površin 
skupaj z zimsko službo v naši občini name-
nimo letno več kot 400.000 €. Od približno 
200 km cest, ki jih ima-
mo, jih je vsaj polovica 
potrebna temeljitejše 
obnove. V letošnjem 
letu smo namenili 
okoli 1milijom € za ko-
munalno in gospodar-
sko infrastrukturo ter 
sanacijo plazov. Uspeli 
smo prodati nekaj ze-
mljišč v Novi poslov-
no-industrijski coni, 
kjer so investitorji že 
zgradili objekte. Na-
črtujemo nadaljevanje 
izgradnje infrastrukture, ker so povpraševa-
nja po zemljiščih. V ta namen smo se pri-
javili na razpis Ministrstva za gospodarstvo 
in razvoj ter pridobili gradbeno dovoljenje 
za gradnjo ceste in komunalnih vodov na 
tem območju. Investicije v šolsko in športno 
infrastrukturo so presegle 300.000 €, tukaj 
imam v mislih vzdrževalna dela v obeh šo-
lah, vrtcu v Lenartu in obeh telovadnicah ter 
izgradnjo dela nogometnega igrišča z ume-
tno travo na Poleni. Tukaj moram omeniti in 

pohvaliti naš režijski obrat z javnimi delavci, 
ki skrbi za več kot 10 ha zelenih površin, ki 
so v lasti naše občine.

 Delo režijskega obrata je tudi nepogre-
šljivo pri vseh dogodkih, ki jih organizirajo 
razna naša društva in tudi mi kot občina. 
Teh dogodkov je čez leto veliko, če omenim 
samo nekatere, kot so: poletne prireditve, se-
jem KOS, velikonočni sejem, božično-novo-
letne prireditve, praznovanje krajevnega in 
farnega praznika v Voličini ter praznovanja 
ob krajevnem, farnem in občinskem prazni-
ku v Lenartu.

Veliko truda ste vložili v medobčinsko in meddržavno sodelovanje. Ob predvidenih rezultatih za 
splošno korist je cilj tudi pridobivanje evropskih in državnih razvojnih sredstev. 

Finančna sredstva iz naslova povprečnine, 
to je zagotovljen finančni vir iz Ministrstva 
za finance, se na nam iz leta v leto zmanj-
šuje. Fiksni del obveznosti, ki so naložene 
občini, pa je vsako leto večji. Tukaj mislim 
na porast socialnih transferjev, kot so dom-
sko varstvo, družinski pomočnik, subvencije 
za najemnino stanovanj, zavarovanje brez-
poselnosti. Ti stroški so vsako leto višji. V 
letošnjem letu bomo za ta povečanja name-
nili okoli 100.000 €. Zaradi tega dejstva nam 
zmanjkuje denarja za investicije. V leto-
šnjem letu smo veliko dela vložili v medob-
činsko in meddržavno sodelovanje v smislu 
pridobivanja finančnih virov iz evropskega 
proračuna. Območno razvojno partnerstvo 
smo iz občin UE Lenart razširili še na so-
sednje občine Duplek, Pesnica, Šentilj in Sv. 
Andraž. Potrjeno imamo razvojno strategijo 
za to območje, iz tega naslova bomo črpali 
tudi razvojna sredstva. Prijavili smo se tudi 

na tri meddržavne Interreg razpise in sicer 
Slovenija–Avstrija, Slovenija–Madžarska 
ter Slovenija–Hrvaška. Na slednjem smo 
tudi uspeli. V Projektu Slovenija–Hrvaška 
smo vodilni partner, projekt je vreden več 
kot 900.000 €, z delom tega denarja bomo 
obnovili Štupičevo vilo na Zavrhu in del 
pripadajoče infrastrukture. V prihodnjem 
letu pričakujemo tudi pozitiven rezultat na 
razpisu na preostalih dveh Interreg projek-
tih. Sodelovanje med občinami v Slovenskih 
goricah in avstrijskem Vulkanladu se pozi-
tivno odraža v skupnem projektu Užitek ob 
reki, kjer naši in avstrijski ponudniki skupaj 
ponujajo in promovirajo pridelke in izdelke 
iz obeh območij. V tem projektu imamo tudi 
idejo o izgradnji kolesarske poti ob reki Pe-
snici z navezavo na kolesarsko pot ob Muri, 
povezano preko Prlekije, od Gornje Radgo-
ne do Ormoža.

Sistematsko ste pristopili tudi k urejanju prometa v občini v projektu Celostne prometne strategije 
in intenzivnega dialoga z ministrstvom za promet …

Izdelan in potrjen projekt Celostne pro-
metne strategije za našo občino je pogoj za 
sofinanciranje naložb v del prometne infra-
strukture. V prvi polovici prihodnjega leta 
računam, da bomo uspešno zaključili ta do-
kument. Dejstvo je, da je mesto Lenart kljub 
izgrajeni avtocesti izredno prometno obre-
menjeno, še posebej ob prometnih konicah 
in turistični sezoni. V letošnjem letu smo 
uspeli z dogovori na Ministrstvu za promet 
glede preusmeritve tovornega prometa iz 
centra Lenarta. V ta namen so bile zgrajene 

nekatere razširitve na cestah v Lenartu. V 
začetku prihodnjega leta bo tudi postavljena 
prometna signalizacija za vodenje tovornega 
prometa preko avtocestnega izvoza Sp. Se-
narska po vzhodni obvoznici v industrijsko 
cono Lenart. V prihodnjem letu namera-
vamo skupaj z Direkcijo za ceste RS urediti 
tudi krožišča na glavnem semaforiziranem 
križišču ob stari lekarni in ob pošti v Lenar-
tu. S tem bomo omogočili večjo varnost in 
pretočnost prometa, pridobili pa bomo tudi 
prostor za kolesarje in pešce. 

Dotacije društvom?
V naši občini imamo preko 90 različnih 

društev, ki delujejo na različnih področjih. 
Tudi letos smo jim preko treh občinskih 
razpisov namenili sredstva za delovanje. To 
so bili razpisi za društva v kulturi, športna 
društva in ostala društva. Poleg finančnih 

sredstev, ki jih dobijo za delovanje, jim nu-
dimo tudi prostore za njihovo delovanje. 
Ocenjujem, da je društvena dejavnost zelo 
pomembna v vsaki sredini, saj nas te dejav-
nosti povezujejo in bogatijo. 

 Čistilna naprava je v uvodu poudarjeni znani in večkrat omenjani »stari greh«. Se na tem podro-
čju premika? 

Čiščenje odpadnih voda je v naši ob-
čini zagotovo največji problem. Tega 
problema ne moremo rešiti sami v okvi-
ru proračuna. Izgradnja čistilne naprave 
je vredna preko 2 milijona €, to je za naš 
proračun velik zalogaj. V letošnjem letu 
smo veliko časa namenili reševanju tega 
problema. Pripravljeno imamo vso do-
kumentacijo za gradnjo naprave. Upam, 
da smo uspeli prepričati pristojna mini-
strstva za sofinanciranje projekta v pri-
hodnjem letu.

Edvard Pukšič

Hotel Črni les končno v roke lastniku z 
razvojnimi načrti

Hotel Črni les, ki je zadnja leta vzbujal 
vrsto vprašanj o morebitnem no-
vem lastniku, ki ga bo uredil in oži-

vil, hkrati pa ga je večinsko domače okolje 
videlo kot eno možnih gibal razvoja, pred-
vsem na področju turizma, je končno dobil 
lastnika. 

In to, kar zbuja največ upanja, uveljavlje-
nega domačega, ki je tudi naslednik dejav-
nosti graditelja hotela – Agrokombinata 
Lenart. To je ŽIPO Lenart, d. o. o. Podjetje 
smo zaprosili za izjavo za Ovtarjeve novice. 

Pisno izjavo direktorja Janeza Krajnca iz 
KGS Krajnc, d. o. o, iz Viničke vasi, lastnika 
ŽIPA, objavljamo v celoti:

»Smo podjetje ŽIPO Lenart, d. o. o, ki 
deluje predvsem na področju kmetijstva. S 
svojimi dejavnostmi smo že vrsto let priso-
tni na slovenskogoriškem področju kot tudi 
izven. Tako si tudi mi prizadevamo prispe-

vati k razvoju in rasti tega območja.
V ta namen že vrsto let spremljamo do-

gajanje v zvezi s Hotelom Črni les. Menimo, 
da je neizkoriščenost tega objekta izgubljena 
priložnost za lokalno okolje. Prav zato je v 
našem podjetju že nekaj časa »zorela« ideja 
o nakupu in oživitvi tega objekta. Zanimi-
vost je tudi, da je ta objekt gradilo nekdanje 
podjetje Agrokombinat Lenart, ki je pred-
hodnik našega podjetja ŽIPO Lenart, d. o. o. 

Po tehtnem premisleku smo sprejeli po-
slovno odločitev o možnosti nakupa Hotela 

Črni les. Po daljših po-
gajanjih z DUTB smo 
dosegli konsenz za na-
kup objekta.

Odločitev, katera 
dejavnost se bo v tem 
objektu izvajala, še ni 
popolnoma sprejeta. 
V ta namen izvajamo 
poglobljeno in obširno 
študijo izvedljivosti po-
samezne primerne de-
javnosti zanj. Želimo, da 
se v objektu izvaja de-
javnost, ki bo primerna 
za našo lokalno obmo-
čje in vzdržna na dolgi 
rok. Torej takšna, da bo 

prispevala k ustvarjanju mnogih razvojnih 
možnosti, še posebej k ustvarjanju novih de-
lovnih mest.

Želimo in prizadevamo si, da iz trenutno 
»spečega« objekta ustvarimo uspešno zgod-
bo, ki ne bo prispevek le našemu podjetju, 
temveč širši okolici Slovenskih goric.«

Zaprti Hotel Črni les je v zadnjem letu 

Hotel Črni les v decembru 2016
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dvigal največ pozornosti javnosti zaradi 
prehodne namestitve beguncev v prvem be-
gunskem valu in zaradi načrtov države, da 
bi v njem uredili namestitveni center. Dej-
stvo, da ga je Družba za upravljanje terjatev 
bank prodala uspešnemu domačemu kupcu, 

sproža optimizem tako v lenarški občini kot 
v širšem okolju. Javnost upa, da bo imel novi 
lastnik pri vsebini poslovnih odločitev o pri-
hodnji dejavnosti v objektu srečno roko.

Edvard Pukšič

Silvestrovanje s kvintetom S.O.S v 
Lenartu

Občina Lenart vabi na silvestrovanje na Trgu osvoboditve v Lenartu, ki 
se bo pričelo ob 22. uri. Za zabavo bo skrbel Kvintet S.O.S. Za ponud-

bo bodo poskrbeli domači vinogradniki.

Inovativno slovensko-avstrijsko sodelovanje pri razvoju vodilnih regijskih produktov 
in oblikovanju nepozabnih turističnih doživetij 

22. novembra 2016 je pet partnerjev iz avstrijske Štajerske ter štirje slovenski partnerji iz 
Podravja in Pomurja (Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Razvojna agen-
cija Slovenske gorice, d. o. o., Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci ter Zavod za 
inovativnost in podjetništvo) pričelo 
z izvajanjem v prihodnost usmerjenega 
projekta vodilnih produktov obmejne-
ga območja. 

Projekt Flagship Products, sofinan-
ciran s strani Evropske unije, Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, 
programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija – Avstrija 2014-2020, gradi 
na izjemnem pomenu strateškega in iz-
vedbenega povezovanja turizma, kme-
tijstva, razvoja podeželja in gastrono-
mije, ki je v projektu zastavljeno skozi 
razvoj vodilnih regijskih produktov in 
ustvarjanje trajnostnih učinkov ponud-
bene edinstvenosti in odličnosti. 

Cilj projekta je ustvariti nova par-
tnerstva in turistične produkte ter sku-
pno mreženje na področjih razvoja, 
marketinga in distribucije tipičnih pro-
duktov obmejne regije. 

Večji pomen valorizacije regionalnih 
tradicij, kulturne dediščine in naravnih 
virov odpira nove izzive za partnerje 
projekta Flagship Products. Poglavi-
tne misije, ki bodo udejanjene skozi 
projekt, so: 

 - pridobitev novih znanj, ki teme-
ljijo na posameznih regijsko spe-
cifičnih produktih najvišje kako-
vostni, 

 - razvoj novih izjemnih storitev in 
edinstvenih počitniških doživetij, 

 - pospeševanje inovativnega med-
sektorskega sodelovanja, 

 - večja prepoznavnost čezmejnih 
turističnih destinacij z novimi tr-
ženjskimi pristopi in 

 - medgeneracijsko ozaveščanje o 
pomenu trajnostne lokalne oskr-
be. 

 Razvoj ključnih vodilnih produktov 
(čezmejni so: jabolka, buče in termal-
na voda, specifični za slovensko stran 
so: mleko, kruh in med, za avstrijsko 
pa: hren, laški fižol in bezeg) v pri-
vlačne tržno produktne kombinacije 
bo prispeval k povečanju turistične in 
kmetijske dodane vrednosti, hkrati pa 
tudi gospodarske, okoljske in socialne 
privlačnosti zelene, aktivne in nepo-
zabne čezmejne regije doživetij.
Osnovne informacije o projektu: 

 - Trajanje projekta: 36 mesecev (1. 7. 2016 – 30. 6. 2019); 
 - Vrednost projekta: 1,883.654,99 EUR (od tega 1,601.106,74 EUR iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj); 
 - Projektni partnerji: Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH (vodilni partner pro-

jekta), Zavod za inovativnost in podjetništvo, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska 
Sobota, Razvojna agencija Slovenske Gorice, d. o. o., Srednja šola za gostinstvo in turi-
zem Radenci, Tourismus-Regionalverband Oststeiermark, Thermenland Süd- & Ostste-
iermark Marketing GmbH, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkan-
land GmbH, Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH; 

 - Koordinacija slovenskih partnerjev: Zavod za inovativnost in podjetništvo (i: Marko Kac, 
koordinator SI PP, m: 041/917-740, e: marko.kac@zipiie.eu).

Flagship products Sporočilo za medije
Z novinarske konference ob pričetku projekta Flagship Products

Od leve proti desni: mag. Dietmar Fuchs, Qua-
lifizierungsagentur Oststeiermark, Marko Kac, 
Zavod za inovativnost in podjetništvo, mag. 
Dejan Židan, podpredsednik Vlade RS in minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Od leve proti desni: Tanja Vintar, Razvojna 
agencija Slovenske gorice, mag. Dietmar Fuchs, 
Marko Kac, mag. Dejan Židan, mag. Brigita Per-
havec, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska 
Sobota, Janja Prašnikar Neuvirt, Srednja šola za 
gostinstvo in turizem Radenci

Partnerji projekta Flagship Products z ministrom 
Židanom

Razmišljajmo skupaj …

Ob 820-letnici prve omembe Lenarta še 
pobude za krajevni praznik

Letos mineva 820 let od prve pisne 
omembe Lenarta v Slovenskih goricah. 
Njegovi zametki segajo v bližnjo Radeho-
vo, ki se omenja že leta 1115. Zaradi ugod-
nejše lege in izvira pitne vode pa so se ljud-
je kmalu raje naseljevali pri šentpavelski 
pristavi (praedium) pri cerkvi svetega Le-
narta. Po njej je kraj tudi dobil ime. Prvot-
no je bil Lenart v lasti Spanheimov, že leta 
1196 pa je bil kraj v lastni šentpavelskega 
samostana v Labotski dolini na Koroškem. 
Tega leta se listinski tudi prvič omenja 
in to v buli, ki jo je 17. junija 1196 izdal 
papež Celestin III. za šentpavelskega opa-
ta Ulrika in njegove sobrate. V omenjeni 
buli se papež sklicuje na svoje 
predhodnike in z njo menihom 
potrjuje vrsto posesti, med nj-
imi tudi nekatere v Slovenskih 
goricah – pri sv. Lenartu (apud 
Sanctum Leonardum). Leta 
1202 je šentpavelski samostan 
prodal Lenart Wernerju von 
Tannu iz Melja pri Mariboru. 
Od leta 1265 do 1376 je bil last 
plemiške družine von Haag, ki 
je bila lastnica bližnjega hras-
tovškega gradu. Hči zadnje-
ga člana tega rodu Gunterja, 
po imenu Ana, se je leta 1379 
poročila s Henrikom Herbers-
teinom in mu za doto v zakon 
prinesla Hrastovec. Rodbina 
Herberstein je nato z manjšimi 
presledki gospodarila s Hras-
tovcem do konca aprila 1945 
leta. Z njo je močno povezana 
tudi srednjeveška in kasnejša 
zgodovina Lenarta. Leta 1989 
je bil Lenart razglašen za mesto. 

Čeprav se je mesto skoraj 
sramežljivo izognilo temu 
jubileju in ga nihče ni posebej 
izpostavljal (pa bi ga lahko in celo moral, 
saj 820 let ni »mačji kašelj«), in še manj 
poudarjal ( izjema so bili korektni 
historični poudarki na osrednji proslavi 
ob občinskem prazniku), med meščani le 
ostaja zavest o dolgoletni tradiciji kraja, 
ki velja od nekdaj za nesojeno središče 
Slovenskih goric. Žal te funkcije nikoli 
v zgodovini ni znal dodobra izkoristiti, 
tako kot ne ugodne prometne lege, zaradi 
katere bi lahko Lenart postal močnejše 
lokalno središče. O tem je bilo prelitega že 
veliko črnila, mnenja so si ostala deljena, 
a zgodovine se pač ne da ne zamenjati in 
ne spreminjati. Lahko pa se potvarja, kar 
dandanes ni nobena redkost. Še zlasti, ko 
gre za čas po letu 1941. Tudi pri Lenartu. 
Ob omenjanju visokega jubileja Lenarta 
je prišlo na dan več predlogov, da bi tudi 
v KS Lenart (mestnega sveta že dolgo več 
nimamo, pa je bil včasih izjemno dejaven 
in kostruktiven sopotnik lokalnega doga-
janja) dobili svoj krajevni praznik. Tako 
kot ima svoj praznik sosednja KS Voličina. 
Datum praznovanja je lahko mirne duše 
povezan s prvo omembo Lenarta v pisnih 
zgodovinskih virih. Torej bi lahko prazno-
vali 17. junija. Leto 1196 seveda ni zače-
tek ne življenja in ne naselbine na območju 
današnjega Lenarta, je pa kraj prvič pisno 
omenjen in trajno zapisan v ohranjenih 

pisnih virih. Listino o prvi omembi iz du-
najskega državnega arhiva je ob 800-letnici 
prve pisne omembe kraja celovito predsta-
vil akademik prof. dr. Jože Mlinarič. Zato 
lahko ta datum štejemo za lenarški »rojstni 
dan«. »Spočetje« pa je bilo mnogo starejše, 
saj so se tod v dolgi zgodovini podila mno-
ga ljudstva, od Keltov do Rimljanov, pa 
Slovanov in Ogrov ... In tudi na Turke ne 
smemo pozabiti v letih, ko je Lenart že bil 
na takratnih zemljevidih kot nepomem-
ben majhen trg. Drugi datum krajevnega 
praznika bi lahko bil 28. november. Tega 
dne leta 1989 je namreč bilo naselje Lenart 
razglašeno za mesto. Dobilo je svoj grb in 

zastavo. Razglasitev je svečano opravil ta-
kratni predsednik Skupščine Republike 
Slovenije Miran Potrč, predlog KS Lenart, 
da se naselje Lenart razglasi za mesto, pa 
so pred tem potrdili tudi vsi trije zbori ta-
kratne skupščine občineLenart. 

Oba predloga sta vredna demokratične 
razprave med ljudmi, ki naj bi se po pred-
hodnem sprejetju predloga datuma v svetu 
KS na zboru krajanov sami opredelili, ka-
teri dan želijo(mo) imeti za svoj praznik. 
S tem bi še kako zadostili resnično nepo-
sredni demokraciji in poslušali voljo ljudi. 
In se izognili nepotrebni slabi volji in jezi, 
ki je med meščani še vedno prisotna zaradi 
bližnjice, ki je bila uporabljena pri poime-
novanju Mestnega parka. Upam, da smo se 
iz tega vendarle nekaj malega naučili in da 
lahko Lenarčani samo v demokratičnem 
dialogu povemo, kaj si o pomembnih za-
devah mislimo. Tudi če so naša razmišl-
janja drugačna od uradne lokalne politike, 
nismo nobeni sovražniki ali celo »komun-
stični ideološki zadrteži«, kot nas poskuša-
jo označevati posamezniki. A tudi to bo 
minilo, čas bo opravil svoje, vsi skupaj pa 
ostajamo someščani (in sokrajani, pa tudi 
soobčani in predvsem državljani), ki želi-
mo strpno in konstruktivno prispevati k 
našemu napredku. Pravijo, da je svet lep 
– in dodajajo, da je dom svet. Pa še res je! 

dr. Marjan Toš

Lenart, kot ga ni več  Foto: arhiv Knjižnice Lenart
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Velika vlaganja v modernizacijo cest in 
pločnikov

Člani občinskega sveta občine Sveta 
Trojica so na začetku decembra spre-
jeli dva občinska proračuna – za leto 

2017 in za leto 2018.
Brengova – Zibote (»Železnica«)

Iz načrta razvojnih programov je razvi-
dno, katere občinske ceste bodo v občini 
Sveta Trojica modernizirali in rekonstruirali 
v naslednjih letih. 

Tako bodo letos in naslednje leto med 
drugim modernizirali cesto Bregova–Zibote 
(imenovano tudi »Železnica«) v dolžini 1335 
metrov. Letos bo občina za to investicijo na-
menila nekaj več kot 100 tisoč evrov, nasle-
dnje leto pa nekaj več kot 104 tisoč evrov. Po 
besedah direktorja občinske uprave v občini 
Sveta Trojica Srečka A. Padovnika bo inve-
sticija končana na začetku naslednjega leta.
Cesta in pločnik skozi Gočovo

Naslednje leto bodo obnovili tudi cesto in 
pločnik skozi naselje Gočova. Vrednost ce-
lotnega projekta, ki ga bo sofinancirala Di-
rekcija Republike Slovenije za infrastruktu-
ro, znaša blizu 875 tisoč evrov. Občina Sveta 
Trojica bo morala zagotoviti okoli 288 tisoč 
evrov za izgradnjo pločnikov, javne razsve-
tljave, prestavitev vodovoda in še nekaterih 
vodov. Natančne vrednosti oziroma cene 
bodo znane, ko bo izvedeno javno naročilo 
in ko bo izbran izvajalec del.
Cesta in pločnik skozi Spodnjo Senarsko

V naslednjem letu in letu 2018 bodo ob-
novili tudi cesto in pločnik skozi naselje 
Spodnja Senarska. Po obsegu del in po nji-
hovi vrednosti gre za podoben projekt, kot 
je projekt obnove ceste in pločnika skozi 
Gočovo (njegova vrednost je ocenjena na 
800 tisoč evrov), vendar pa občina z Direk-
cijo Republike Slovenije za infrastrukturo še 
ni uspela podpisati sporazuma o sofinan-
ciranju. Za zdaj v občini predvidevajo, da 
bo občina za ta projekt namenila 125 tisoč 
evrov (50 tisoč leta 2017 in 75 tisoč leta 
2018). Sicer pa na občini Sveta Trojica upa-
jo, da bodo sporazum z direkcijo za obnovo 
ceste skozi Spodnjo Senarsko podpisali še v 
tem letu. Župan občine Sveta Trojica Darko 
Fras je Direkciji Republike Slovenije za in-
frastrukturo že predal vso potrebno doku-
mentacijo s soglasji za gradnjo.

Križišče pri gostišču Žaba
Že letos je občina Sveta trojica izvedla eks-

perimentalno prometno ureditev priključka 
javne poti Zgornji Porčič–Zgornja Senarska 
na lokalo cesto Zgornja Senarska–Zgornja 
Ročica. Dosedanji priključek pri gostišču 
Žaba so pomaknili bolj proti jugu. Eksperi-
mentalna ureditev velja do 15. junija nasle-
dnje leto. V tem času bodo izdelali projektno 

dokumentacijo za ure-
ditev tega priključka, 
pri čemer bodo upo-
števali tudi potrebo po 
izgradnji priključka za 
cesto do novega na-
selja Trojica - jug. Za 
celovito ureditev teh 
priključkov (morda 
bodo uredili krožišče, 
morda pa križišče s 
štirimi kraki) ter fazno 
izgradnjo pločnika 
in javne razsvetljave 
bodo naslednje leto 
namenili okoli 15 tisoč 
evrov, leta 2018 pa 60 
tisoč evrov.
Križišče pod 
Gostilno na griču

Direkcija Republi-
ke Slovenije za infra-
strukturo namerava 
zaključiti sanacijo pla-
zu pod državno cesto 
Lenart–Sveta Trojica 
(pod Gostilno na gri-
ču) z ureditvijo križi-
šča oziroma krožišča. 
Odločitev o tem, kako 
bodo trajno prometno 
uredili to območje, je v 
rokah direkcije. Obči-
na Sveta Trojica pa bo 
morala pri investiciji 
sodelovati tudi s svoji-

mi sredstvi. Po grobi oceni bo občina za to 
potrebovala v letih 2017, 2018 in 2019 sku-
paj 60 tisoč evrov (20 tisoč evrov vsako leto).
Trojica - jug

V občini Sveta Trojica imajo pred očmi 
tudi finančno zahteven projekt komunalne-
ga opravljanja novega naselja Sveta Trojica 
- jug. Ta projekt obsega izgradnjo cest, vodo-
vodnega omrežja, meteorne in fekalne kana-
lizacije, javne razsvetljave in vsega drugega, 
kar bodo stanovalci v novi soseski potre-
bovali. Občina je letos pridobila gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo komunalne opreme. 
Predvidena je gradnja po fazah do leta 2021, 
ki bo morala slediti potrebam investitorjev v 
stanovanjske objekte. Za komunalno uredi-
tev celotne soseske bodo potrebovali več kot 
milijon evrov. V občini načrtujejo, da bodo 
naslednje leto, ko bodo stekla dela na terenu, 
potrebovali 190 tisoč evrov, leta 2018 pa 150 
tisoč evrov.

Od realizacije omenjenih projektov bo 
odvisna tudi dinamika modernizacije in re-
konstrukcije drugih cest na območju obči-
ne, za katere imajo v občinskem proračunu 
za leto 2017 na voljo 40 tisoč evrov, za leto 
2018 pa 100 tisoč evrov.

Ob teh številkah se samo po sebi posta-
vlja vprašanje, kako so v občini Sveta Trojica 
zbrali toliko sredstev za modernizacijo cest 
v letih 2017 in 2018. Po besedah Padovnika 
je občina letos namenoma manj investirala, 
da bi prihranila nekaj investicijskih sredstev 
za modernizacijo omenjenih cest. Tako bo 
konec leta v naslednje leto prenesla okoli 
190 tisoč evrov neporabljenih investicijskih 
sredstev iz leta 2016. Na ta način bo občina 
povečala investicijska sredstva v naslednjem 
letu. 

T. K.

Naslednje leto bodo v občini Sveta Trojica med drugimi investici-
jami končali tudi modernizacijo »železnice« (ceste Brengova–Zi-
bote) v dolžini 1335 metrov.

Občina Sveta Ana

Občina Sveta Ana ob koncu leta

Leto se približuje h koncu in takrat obi-
čajno vsi delamo inventuro in primer-
jamo začrtane plane z realizacijo. 

Leto 2016 smo v občini pričeli s smelimi 
načrti in z veseljem ugotavljamo, da smo jih 
večinoma realizirali.

Odlok o proračunu občine Sveta Ana za 
leto 2016 je bil sprejet na 2. redni seji 19. 12. 
2014, zato smo zaradi sprememb že v febru-
arju na 6. redni seji sprejeli Odlok o reba-
lansu občine Sveta Ana za leto 2016. Z reba-
lansom smo povečali prihodke in zmanjšali 
odhodke. V februarju je bila oddana vloga na 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo za projekt Odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda v Sveti Ani. Po 23. členu Zakona 
o financiranju občin je projekt sofinanciran 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Predvideni znesek sofinan-
ciranja v letu 2016 je 69.117 €. V postopku 
oddaje javnega naročila je bila kot najugo-
dnejši ponudnik izbra-
na družba Gradbenik, 
Stanislav Bernjak, s. 
p., iz Benedikta. Dela 
potekajo v več fazah. 
1. faza je uspešno 
opravljena, prav tako 
so za ta namen že bila 
prejeta finančna sred-
stva. Za 1. fazo je bilo v 
proračunu planiranih 
300.000,00 €. 

V skladu z določi-
li Zakona o javnem 
naročanju je občina 
uspešno izvedla po-
stopek naročila male 
vrednosti za izbor iz-
vajalcev za investicijo 
"Modernizacija občinskih cest". Moderni-
zirali so se štirje sklopi cest in sicer: sklop 
1: JP 704-481 Dražen Vrh–Triler, sklop 2: 
R III-730-Vela, sklop 3: JP 704-441 Dražen 
Vrh Senekovič–Peserl in sklop 4: JP 704-460 
Dražen Vrh–Majerič. Skupna vrednost inve-
sticije je 108.688,60 €. 

V občini poteka gradnja večstanovanjske-
ga objekta. Gradnjo izvaja družba Gradbe-
nik, Stanislav Bernjak, s. p. Objekt je pod 
streho z vgrajenim stavbnim pohištvom. V 
objektu bo 12 stanovanj različnih velikosti s 
šestimi parkirnimi prostori v garaži. Občina 
bo v mansardi odkupila 3 stanovanja v veli-
kosti od 45 m2 do 70 m2. Cena m2 je 1050 
€ brez DDV. Gradnja bloka bo predvidoma 
končana v poletnih mesecih leta 2017.

V zadnji četrtini leta je bil izveden posto-
pek zbiranja ponudb za izvedbo del "Izgra-
dnja kamnitih zidov ob pločniku Sveta Ana– 
Zg. Ščavnica, vrednost del je 48.088,13 € 

skupaj z davkom na dodano vrednost. Dela 
izvaja družba Skala, Drago Kerec, s. p., dela 
bodo končana do konca leta. 

Prav tako je bil v tem obdobju izveden po-
stopek zbiranja ponudb za komunalno ure-
ditev v Poslovni coni Žice. Dela so končana, 
izvajalec del je bila družba Jože Druzovič, s. 
p., iz Dolgih Njiv. 

Občina je v Uradnem listu in na svoji 
spletni strani objavila javni poziv za jav-
no zbiranje ponudb za prodajo zemljišča v 
Poslovni coni Žice, predmet prodaje je bilo 
zemljišče parc. št. 492/5, k.o. Žice. Na razpis 
se je prijavil en ponudnik. Do konca leta bo 
z uspelim ponudnikom sklenjena ustrezna 
prodajna pogodba. 

V skladu s terminskim planom trenutno 
poteka še investicija Finalizacija klubskih 
prostorov pri telovadnici Osnovne šole Sve-
ta Ana. 

Občina je kot že vsa pretekla leta tudi letos 
objavila občinske razpise. Eden izmed njih 
je tudi Razpis za dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Sveta Ana v letu 
2016. Na razpis se je prijavilo 6 posame-
znikov. Do roka za oddajo zahtevka, je le-te 
oddalo pet prijaviteljev. Eden prijavitelj se 

za izgradnjo male komu-
nalne čistilne naprave ni 
odločil. Preostali so inve-
sticije zaključili in so nji-
hovi zahtevki popolni. Do 
konca leta jim bo občina 
izplačala sofinancerski 
delež, ki znaša 49 % inve-
sticije nakupa čistilne na-
prave, brez DDV in grad-
benih del. Delež občine 
znaša dobrih 6.000,00 €. 

Občina Sveta Ana je 
skupaj z Občino Benedikt 
izvedla postopek pode-
litve koncesije za opra-
vljanje javne službe na 
primarni ravni za podro-
čje družinske medicine v 

obsegu 0,5 programa za območje občine Be-
nedikt in 0,5 programa za območje občine 
Sveta Ana. Odločba o podelitvi koncesije je 
pravnomočna. S podelitvijo koncesije je so-
glašalo tudi pristojno ministrstvo. Trenutno 
so v teku dogovarjanja z Zavodom za zdra-
vstveno zavarovanje. 

V prispevku smo povzeli samo del inve-
sticij in projektov, ki so se in se še izvajajo. 
Da so se projekti uspešno izvajali in nekateri 
tudi že zaključili, gre zahvala vsem, ki delajo 
in živijo na območju Svete Ane ali tudi pre-
ko njenih meja.

Občinska uprava

Gradnja večstanovanjskega objekta

Ureditev klubskih prostorov pri telovadnici OŠ Sveta Ana
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AKTUALNO IZ OBČIN

Proračuna občine Sveta Trojica za leti 
2017 in 2018

Proračun občine Sveta Trojica za leto 2017, ki so ga na začetku decembra sprejeli člani 
občinskega sveta, je na prihodkovni strani težek nekaj več kot 2,10 milijona evrov, na od-
hodkovni strani pa nekaj več kot 2,22 milijona evrov.

V občinskem proračunu občine Sveta Trojica za leto 2018 pa so prihodke planirali v 
višini 2,06 milijona evrov, odhodke pa v višini 1,97 milijona evrov.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Leto 2016 prineslo nove kilometre cest

Konec vsakega koledarskega obdobja 
je običajno čas, ko se ozremo nazaj in 
ocenimo minulo delo. Ob pogovoru 

z županom občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Petrom Škrlecem, le-ta ugotavlja, da lahko 
leto, ki se izteka, kljub ne blesteči gospodar-
ski situaciji v državi in mačehovskem odno-
su vlade do občin na podeželju kot župan 
ocenjuje za uspešno. 

Kljub temu da država še vedno nima izde-
lane strategije za črpanje evropskih sredstev, 
posledično občine nimajo možnosti prijave 
na evropska sredstva za večje projekte, so 
se na občini zavzemali, da čim višji delež 
proračuna namenijo investicijam. Največ 

investicij je bilo tako v letu 2016 usmerje-
nih v osnovno cestno infrastrukturo. Poleg 
rednega vzdrževanja občinskih cest je juro-
vska občina v letošnjem letu »bogatejša« za 
cca 4,4 km z novo asfaltno prevleko prepla-
stenih cestnih odsekov. Največja investicija 
je tako bila I. faza rekonstrukcije gasterajske 
ceste v skupni višini cca 250.000 €. Dodatnih 
150.000 € je znašala investicija v asfaltiranje 

cestnih odsekov »Za-
letinger« in »Repa« v 
Sr. Gasteraju, kjer je 
občina na ta način pri-
dobila 1,6 km novega 
asfaltnega cestišča. Po-
leg investicij v cestno 
infrastrukturo je bil 
pomemben korak za 
občino tudi dogovor s 
Telekomom Slovenije 
o položitvi in vpihava-
nju optičnega kabla po 
širšem delu občine. 

Poleg investicij v ce-
stno in telekomunika-
cijsko infrastrukturo 
je občina v tem letu ob 
sofinanciranju Funda-
cije za šport RS obno-
vila in z umetno maso 
preplastila igrišče pri 
osnovni šoli. Ob igri-
šču pa je nastala tudi 
manjša tribuna. 

Župan Peter Škrlec 
poudarja, da so s stor-
jenim v minulem letu 
glede na razpoložljiva 
sredstva lahko zado-
voljni in da bodo kljub 
temu, da je večji del 
proračuna namenjen 
zakonsko določenim 
rednim transferjem za 
šolstvo in socialo, tudi 
v prihodnjem letu teži-

li k realnim ciljem in k investicijam, name-
njenim občanom. Vsekakor pa si na občini 
ne bodo dovolili pretiranega in nesmiselne-
ga zadolževanja za večje projekte v kolikor 
sredstev za njih ne bo.

Dejan Kramberger

Proračun jurovske občine za leto 2017 
nekaj višji kot leto prej 

Na 15. redni seji občinskega sveta ob-
čine Sv. Jurij v Slov. goricah (24. 11. 
2016) je bil občinskim svetnikom 

predstavljen predlog proračuna občine za 
leto 2017. Na omenjeni seji so člani občin-
skega sveta sprejeli sklep, da se o predlogu 
proračuna v skladu z 88. čl. Poslovnika Ob-
činskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 16/10) opravi javna razprava. Delovna 
telesa občinskega sveta so tako imela čas do 
9. 12. 2016 podati morebitne predloge in 
pripombe k proračunu za leto 2017. 

Proračun občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
prihodnje leto je sicer »težak« dobra 2 mio 
evrov. Prihodkovna stran proračuna znaša 
2.036.357 €, odhodkovna pa 2.159.928 €. Iz-
hodišče pri pripravi proračuna je bilo upo-
števanje povprečnine, ki naj bi za prihodnje 
leto znašala 530 €, upoštevanje jesenskih 
napovedi gospodarskih gibanj, upoštevanje 
tekočih izdatkov in transferjev za iztekajo-
če se leto. Prav tako pa so v občinski upravi 
upoštevali načelo učinkovitosti in gospodar-
nosti ter usklajevali prihodke in izdatke. 

Največ investicij usmerjenih v cestno infrastrukturo
V primerjavi s preteklim letom je prora-

čun za leto 2017 na prihodkovni strani viš-
ji za 3 %, posledično bo nekaj višji tudi na 

odhodkovni, in sicer za 1 %. Največji delež 
občinskih izdatkov predstavljajo redni te-
koči transferji, ki znašajo kar 64 %. Med te 

V letu 2016 je bilo veliko investicij v cestno infrastrukturo

Po novih igralih, ki so zaživela letošnjo pomlad, bo prihodnje 
leto obnovo doživelo tudi glavno igrišče za nogomet v Jurovskem 
Dolu.

zakonsko določene izdatke sodijo transferji 
neprofitnim organizacijam in ustanovam 
(sociala, šolstvo), izdatki za plače, prispev-
ke, subvencije in drugi transferji posame-
znikom in gospodinjstvom. Dobra tretjina 
proračuna je namenjena investicijskim iz-
datkom, kateri tako znašajo 754.032 €. V ta 
del proračunske postavke spadajo vzdrže-
vanje obstoječe občinske infrastrukture in 
investicije. Slednje bodo tudi v prihodnjem 
letu v največji meri usmerjene v ceste. Pred-
vsem v asfaltiranje novih cestnih odsekov 
in rekonstruiranje dotrajanih cest. Tako bo 
v prihodnjem letu II. faza rekonstrukcije 
gasterajske ceste (cca 238.000 €). Prav tako 
pa bo preplaščeno cestišče na Vardi (LC 
203 131), na relaciji Zamarkova–Zg. Parti-

nje (LC 203 141), odsek Krempl ter drugi 
krajši odseki, ki so najbolj nujno potrebni 
vzdrževanj in rekonstrukcij. Jurovski župan 
Peter Škrlec z nezadovoljstvom ugotavlja, da 
v proračunu ni predvidenih evropskih sred-
stev, s katerimi bi lahko občina načrtovala 
tudi kakšen večji projekt. Prav zaradi tega so 
se na občini odločili večino investicij usme-
riti prav ceste in tako občanom omogočiti 
kar se da dobro prevoznost do svojih domov. 
Škrlec ob tem poudarja, da se zaveda, da je v 
občini kljub vsem naporom še vedno precej 
cest, ki bi bile potrebne obnove. Ampak so 
žal občine, ne le jurovska, s temi investicij-
skimi sredstvi zelo omejene. Občane tako 
prosi za razumevanje in strpnost.

Investicije tudi v urejanje novih stanovanjskih sosesk in obnovo nogo-
metnega igrišča

80.000 € investicij načrtuje jurovska ob-
čina tudi v urejanje novih stanovanjskih 
sosesk, s katerimi želi pospešiti zanimanje 
za gradnjo v t. i. sončni soseski in soseski za 
osnovno šolo. Poleg vseh zakonsko določe-
nih socialnih transferjev in investicij bodo 
na občini še naprej imeli posluh tudi za dru-

štva, ki v občini skrbijo za športno, kulturno, 
gasilsko, turistično ali kako drugo dejavnost. 
Proračun za prihodnje leto tako tudi predvi-
deva obnovo glavnega nogometnega igrišča 
v športnem parku v Jurovskem Dolu. Višina 
te investicije znaša cca 40.000 €

Dejan Kramberger
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ZNANJE ZA RAZVOJ

ŠKSG in veseli december

Pa smo dočakali mesec december, ki ga 
zaznamujejo okrašena drevesca, pri-
žgane lučke, nasmejani obrazi, stiski 

rok in lepe želje, vonj po kuhanem vinu in 
iskrice pričakovanja. Čeprav leto kar prehi-
tro mine, se vendarle zdi, da se v prijetnem 
decembrskem razpoloženju čas nekoliko 
upočasni.

Klubovci smo si 3. 12. v Kulturnem domu 
Lenart skupaj ogledali odlično komično 
predstavo, imenovano Impro žajfnica. Im-
provizacijska gledališka skupina IGLU je 
spontano, brez teksta ali scenarija, s pomo-
čjo publike izvedla predstavo z žlahtnimi 
slovenskimi preobrati, fovšijo, družinskimi 
zdrahami, prepovedanimi ljubeznimi in 
avstrijskim zdravnikom. Vsekakor vredno 
ogleda. 

V petek, 16. 12., smo organizirali koncert 
Adija Smolarja v Čvekarni Askari. Na zu-
nanji terasi se je pod prazničnimi lučkami 
zbrala velika množica mladih in starih, ki so 
želeli poslušati dobro glasbo in se zabavati 
v prijetnem vzdušju ob kozarčku kuhanega 
vina ali medice. 

Kot zadnji dogodek v letošnjem letu smo 
17. 12. organizirali občni zbor in zaključek 
Študentskega Kluba Slovenskih Goric. V 
gostišču Eder-Kramberger na Sv. Ani se nas 
je zbralo okoli 70. Pričeli smo z volitvami 
upravnega in nadzornega odbora, častnega 
razsodišča, upravnega odbora Dijaške sek-
cije ŠKSG, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika 
Sveta zveze ŠKIS. V nadaljevanju je sledila 
dobra večerja, medsebojno obdarovanje ter 
ples ob zvokih ansambla Refren, ki je trajal 
do jutranjih ur. 

Če še niste naši člani in ste dijaki ali štu-
denti iz UE Lenart, vas vabimo, da se včlani-

te. Članstvo v ŠKSG je brezplačno in popol-
noma brez obveznosti. Član lahko postane 
vsak študent ali dijak, ki ima v tekočem šol-
skem letu status rednega ali izrednega štu-
denta oz. dijaka. Za včlanitev potrebujete 
samo izpolnjeno pristopno izjavo (dobite 
jo na naši spletni strani ali v pisarni v času 
uradnih ur) in originalno potrdilo o vpisu 
za šolsko leto 2016/2017. 

Vsem našim članom ponujamo veliko 
popustov, in sicer članski popust v vredno-
sti 25 % na vso dodatno opremo v Simobil 
Halo centru Lenart, brezplačno članstvo v 
knjižnici Lenart, štiriurno kopanje po ceni 
4 € v Termah Radenci, celodnevno kopanje 
po ceni 6 € v Termah 3000 in 8 € v Termah 
Ptuj. V zimskem času članom nudimo ce-
nejše karte za smučišče Mariborsko Pohorje 
ter Roglo in Krvavec. Ponujamo cenejše me-
sečne karte za obisk plesnih tečajev, fitnesa 
in vodene vadbe, ki jih organizira Plesna di-
menzija v Lenartu. Vsem našim članom po-
nujamo cenejše mesečne individualne vaje 
za učenje igranja na različne instrumente in 
učenje solo petja v Muziklubu in 15 % po-
pust na vse storitve v Wellness centru Savi-
va. Vse dodatne informacije lahko najdete 
na naši Facebook strani (Študentski klub 
Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši spletni 
strani: www.sksg.org. Obiščite nas v času 
uradnih ur v sredo med 17. in 20. in soboto 
med 10. in 13. v Centru Slovenskih goric na 
Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. 

Ob koncu leta vam ekipa ŠKSG želi, da bo 
prihajajoče leto 2017 leto ljubezni, zdravja, 
uspehov na vseh področjih, iskrenega prija-
teljstva in polno novih doživetij z nami! 

Anja Majcenič

Matej Toplak iz Spodnjega Gasteraja po 
izobrazbo in zaposlitev v München

25-letnega Mateja To-
plaka iz Sp. Gasteraja 
v občini Sv. Jurij v Slov 

goricah, ki je osnovno šolo 
obiskoval v Lenartu, je ži-
vljenjska pot v želji po čim 
boljši izobrazbi preko I. gi-
mnazije Maribor in Fakul-
tete za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko v 
Mariboru popeljala v Nem-
čijo, točneje v München. 
Želja po novih izkušnjah

Pot v tujino mu je po 
študiju 1. stopnje računalništva in informa-
cijskih tehnologij omogočilo dobro znanje 
tujih jezikov ter delovne izkušnje, ki jih je 
pridobil tekom študija. Najbolj pa ga je k 
tej odločitvi navdahnila velika želja po no-
vih izzivih in pridobitvi novih znanj. Konec 
maja 2013 je Matej ujel zadnji rok prijav in 
poslal potrebno dokumentacijo na Tehnič-
no Univerzo v Münchnu, na kateri je prijavil 
študij 2. stopnje – smer Automotive Soft-
ware Engineering. Konec julija 2013 je bil 
obveščen, da je bil sprejet v 1. krogu. Sledila 
je hitra in dokončna odločitev, ki mu je za 
vedno spremenila življenje. 
Iz Tehnične Univerze v Münchnu do 
ustanovitve podjetja

S 1. oktobrom 2013 je namreč pričel s 
študijem na Tehnični univerzi v Münch-
nu, ki se uvršča med 50 najboljših univerz 
na svetu. Na fakulteti študirajo študentje iz 
vseh koncev sveta, profesorji pa so po veči-
ni že uveljavljeni gospodarstveniki in znan-
stveniki iz velikih podjetij. Velik poudarek 
pri samem poteku študija je raziskovalna 
dejavnost, pri kateri imajo študenti na vo-
ljo najnovejše tehnologije. »Ob tem pa so 
iskalci »tehnoloških talentov« talentov ves 
čas na preži in spremljajo dejavnost posa-
meznih študentov,« razlaga Matej. Študij na 
tej fakulteti se financira iz javnih sredstev in 

preko projektov, tako šol-
nin ni. Imajo pa študentje 
možnost preko razvojnih 
projektov navezati kon-
takte z različnimi podje-
tji in bodočimi partnerji. 
Takšno priložnost je iz-
koristil tudi mladi slo-
venskogoričan, ki je svojo 
priložnost našel v ustano-
vitvi podjetja, v katerem 
skupaj s partnerji razvi-
jajo inovativne rešitve za 
zunanje oglaševanje. Po 

uspešno končanem študiju in zagonu »star-
tup« podjetja Matej sodeluje še v projektih, 
povezanih z digitalizacijo procesov in v av-
tomobilski industriji. 

Njegova želja za naprej je predvsem iska-
nje izzivov v zanimivih inovativnih razvoj-
nih projektih ter popeljati podjetje, ki ga 
oblikuje skupaj s partnerji, do uspeha. Naj 
ob tem omenimo, da je podjetje, v katerem 
sodeluje Matej, po septembrski ustanovitvi 
zmagalo na inovacijskem tekmovanju in si 
že pridobilo prve stranke. 
Zasluga za uspeh gre staršem

Seveda pa Matej ob uspešnem zaključku 
študija in pričetku poslovne kariere v tuji-
ni ni pozabil na svoje korenine. Zaveda se 
namreč, da brez staršev tega ne bi nikoli 
dosegel, saj so mu skozi vso otroštvo dajali 
vzpodbudo za šolanje in mu tudi omogoči-
li študij v tujini. Ob tem poudari, da bo za 
ponujeno priložnost ostal staršema vedno 
hvaležen. 
Zaupanje vase in pogum

Vsem mladim, ki bi želeli poskusiti s štu-
dijem v tujini, Matej svetuje, da naj zaupajo 
vase in zberejo tisti kanček poguma, ki jim 
bo pomagal na poti do uresničitve njihovih 
življenjskih in poslovnih ciljev.

Dejan Kramberger

Novice izobraževalnega centra
Začetni tečaj nemščine

Vabimo vas na informativni sestanek za začetek tečaja nemškega jezika, ki bo v sredo, 4. 
1. 2017, ob 18. uri v učilnici Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart.

Za več informacij smo dosegljivi po e-pošti: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com ali 
na tel. št. 02 720 78 88.
Študijski krožek Vrt in zelišča že 6. sezono

Pri Izobraževalnem 
centru Slovenske gorice 
je letos že 6. sezono or-
ganiziran študijski kro-
žek Vrt in zelišča, kjer 
je skupaj z gostujočimi 
predavatelji večino pre-
davanj izvedla dr. Mi-
lojka Fekonja.

Številke nam povedo, 
da je ta vrtnarski kro-
žek eden močnejših in 
dobro obiskanih. Prvo 
sezono so bila preda-
vanja na sedežu Izo-
braževalnega centra in 
se je krožka udeležilo 

približno 20 oseb, že 
naslednje leto smo se 
morali zaradi prostor-
ske stiske preseliti v 
Center Slovenskih go-
ric. V povprečju delav-
nico obiskuje 35 do 40 
slušateljev.

V teh letih smo se 
dotaknili že veliko vr-
tičkarskih vsebin: ure-
janje in idejne zasno-
ve podeželskega vrta, 
vrtnarjenje skozi vse 
letne čase, pridelava in 
varstvo zelenjave, eko-
loško kmetovanje in 

vrtnarjenje, kompostiranje, gnojenje z organskimi gnojili, oskrba in rez sadnega drevja na 
vrtu, kako uredimo visoke grede, spoznavanje užitnih gojenih in prosto rastočih sadnih 
grmovnic in še bi lahko naštevali. Del študijskega krožka je zadnjih nekaj let tudi dobro 
obiskan Bazar sadik in semen ob koncu aprila na tržnici v Lenartu ter strokovna ekskurzi-
ja. Najlepši del študijskega krožka pa so konkretna vprašanja udeležencev in udeleženk, ko 
se razvije razprava, kateri ukrep je za kateri vrt učinkovit in ko zaključimo z izkušnjami, ki 
jih nesebično delimo med seboj. 

Izobraževalni center: Alenka Špes in dr. Milojka Fekonja

DATUM URA TEMA IZOBRAŽEVANJA PREDVATELJ KRAJ IZOBRAŽEVANJA
10. 1. 2017 10.00 Nega vina Tadeja Vodovniki 

Plevnik, KGZ Maribor
Vinotoč Pri Betki, Zg. 
Verjane 15, Sv. Trojica v 
Slov. goricah 

11. 1. 2016 10.00 Ketoza pri kravah molznicah Anton Hohler, KGZ 
Ptuj

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

12. 1. 2017 10.00 Prehrana plemenskih svinj in pujskov 
ter kondicije plemenskih svinj, test 
debeline mletja krme s Biglovimi siti

Darja Prevalnik, Peter 
Pribožič, KGZ Ptuj

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

18. 1. 2017 10.00 Pogoji za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in trženje

Slavica Strelec, Helena 
Kapun, KGZ Ptuj

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

23. 1. 2017 10.00 Pridelovanje solatnic Miša Pušenjak, KGZ 
Maribor

KZ Lenart - sejna soba, 
Industrijska ul. 24, Lenart

23. 1. 2017 10.00 Sadjarstvo, varstvo rastlin Jože Miklavc, KGZ 
Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

24. 1. 2017 10.00 Vinogradništvo, varstvo rastlin Jože Miklavc, KGZ 
Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

1. 2. 2017 10.00 Pridelovanje zelenjave v visokih 
gredah

Miša Pušenjak, KGZ 
Maribor

Center Slovenskih goric, 
Trg osvoboditve 9, Lenart

2 2. 2017 10.00 Obdelava tal in mehansko zatiranje 
plevelov, organska gnojila v ekološki 
pridelavi

Miša Pušenjak, Martina 
Gomzi, KGZ Maribor

KZ Lenart - sejna soba, 
Industrijska ul. 24, Lenart

Predavanja ne štejejo za kmetijsko okoljska in podnebna plačila (KOPOP) in za kmetovalce niso 
obvezna.

Strokovno izobraževanje kmetovalcev

                                                       
                                                            Kmetijska svetovalna služba Lenart 
                                                       Industrijska ul. 24, 2230 Lenart 
                                                                  Tel.: 02/72 90 940, Fax.: 02/72 90 942 
                                                                  E-mail: kss.lenart@kgz-ptuj.si 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DOGODKI IN DOGAJANJA

31. Maistrove prireditve v Zavrhu

V petek, 25. novembra, so se v Zavrhu zgodile 31. 
Maistrove prireditve. Pred pričetkom prireditve so 
župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, pol-

kovnik Venčeslav Lorbek, poveljnik 74. pehotnega polka, 
in predsednik Domovinskega društva Maribor Aleš Arih 

položili venec h kipu generala Maistra.
Strokovni temi letošnjih prireditev sta pripravila prim. 

mag. Vasja Klavora, ki je govoril o Slovencih na Soški fron-
ti v času prve svetovne vojne, in odgovorni urednik Radia 
Maribor Stane Kocutar, ki je predstavil spomine Maistrovih 

borcev v arhivu Radia Maribor. Poslušali smo 4 pri-
povedi, spomine Maistrovih borcev, ki jih hranijo v 
arhivu Radia Maribor. Pogovori so bili posneti z borci, 
ki so se udeležili bojev za severno mejo. V živahnih, 
avtentičnih pripovedih so oživeli spomini in doživetja 
prič bojev za severno mejo in oseb, ki so se spominjale 
generala Maistra.

Govorniki na prireditvi so bili: Dragica Bezjak, 
predsednica Turističnega društva Rudolf Maister Vo-
janov Zavrh, polkovnik Venčeslav Lorbek, poveljnik 
74. pehotnega polka, in župan Janez Kramberger.

V kulturnem programu so nastopili: Slovenskogori-
ški pihalni orkester MOL Lenart, citrarka Eva Štuber, 
učenka Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra 
in Pavla Ptuj, z recitalom Maistrovih pesmi je nasto-
pila Sandra Papež, zapel je Mladinski pevski zbor OŠ 

Voličina pod vodstvom Aleksandra Šijanca, Alex Fekonja 
in harmonikar Valentin Kocbek Bratina, učenec Glasbene 
šole Lenart, pod mentorstvom Kristjana Brusa.

D. O., Foto Tone

Koledar 2017: Benedikt z okolico
Izbor najstarejših znamenitosti

Utrinki iz Arheološke ceste Benedikt in 
stalne razstave Geologija, arheologija in 
zgodovina osrednjih Slovenskih goric so v 
domoznanskem koledarju 2017. Zajemajo 
geološko in najstarejšo zgodovino v času 
od okoli 13 milijonov let (miocen) pred 
našim štetjem do okoli leta 856 (Ciril in 
Metod). 

Po lanskem uspešnem domoznanskem 
koledarju 2016 o Dominiku Čolniku in nje-
govem kozolcu ter nekaterih kulturnih spo-
menikih Benedikta je Zgodovinsko društvo 
Atlantida raj slave v svojem petem letu de-
lovanja pripravilo nov poučen koledar 2017 
o najstarejših znamenitostih. Koledar je na-
menjen krajanom, šolski mladini in 
obiskovalcem ter prijateljem Bene-
dikta in okoliških krajev.

V koledarju 2017 so slike in po-
datki o naslednjih atrakcijah: januar 
(fosil miocenskega kita iz Benedik-
ta in zob največjega morskega psa 
iz Slovenskih goric), februar (zob 
mastodonta iz okolice Sv. Andraža), 
marec (slatinski vrelci in termalna 
vrtina Benedikt), april (stari kamen 
s simboli iz okolice Benedikta, ba-
krena sekira iz Oseka in bronasta 
sulica iz Zgornjega Porčiča), maj 
(železovec ali limonit iz Ženjaka, 
domnevno gradišče Ženjak, No-
vine pri Šentilju), junij (negovska 
čelada iz stalne razstave Narodnega 
muzeja Slovenije), julij (arheološko 
najdišče rimske vile Ihova), avgust 
(gomilno grobišče in nekdanja gra-
moznica Spodnja Ročica), septem-
ber (gomilno grobišče Trotkova, 
grobna pepelnica), oktober (gomil-
no grobišče za pokopališčem Bene-
dikt), november (zgodba o grobu 
kralja Atile in Piramida na Benedi-
škem Vrhu) in december (Ciril in 
Metod, nova fasada ž. c. Benedikt, 
ene najstarejših cerkva v Slovenskih 
goricah (leto 853)).

Za sodelovanje in za uporabo gradiva o 
predstavljenih muzejskih eksponatih se za-
hvaljujemo Prirodoslovnemu muzeju Slove-
nije, Pokrajinskemu muzeju Maribor in Na-
rodnemu muzeju Slovenije. Zahvaljujemo 
se tudi Občini Benedikt za delno sofinanci-
ranje projektov za ohranjanje, predstavitev 
in interpretacijo naravne in kulturne dedi-
ščine. Koledar 2017 z naslovom Benedikt z 
okolico (13 velikih barvni strani, 33 cm x 48 
cm) se lahko dobi v Zgodovinskem društvu 
Atlantida raj slave Benedikt, kontakt Anton 
Mlasko (041 964 285) in Janez Ferlinc (041 
240 242).

Besedilo in fotografija: Janez Ferlinc

Komentiramo

Maister je (ostal) na Zavrhu doma …
Zgodovina ne bo nikoli pozabila, da je 

največja zasluga domačinov iz Zavrha in 
okoliških krajev, ki so se leta 1961 organi-
zirali pod okriljem zagnanega Turističnega 
društva Rudolf Maister – Vojanov, pobu-
da za organizirano negovanje spomina na 
pomembnega moža slovenske zgodovine, 
generala in pesnika Rudolfa Maistra – Vo-
janova. Iz skromnih začetkov v času, ko o 
generalu Maistru ni bilo ravno priporočlji-
vo preveč na glas govoriti (čeprav prepove-
dano ni bilo), je na Zavrhu vzklilo organizi-
rano gibanje, ki je sredi 80-ih let minulega 
stoletja preraslo v vseslovensko manife-
stacijo slovenskega domoljubja. Maistrove 
spominske slovesnosti, pod katere se vse od 
leta 1985 podpisujeta TD Rudolf Maister – 
Vojanov in Občina Lenart, so veliko pripo-
mogle k popolni osvetlitvi Rudolfa Maistra 
kot velike slovenske zgodovinske osebnosti, 
ne samo kot vojaka, pač pa tudi kot pesni-
ka, bibliofila, slikarja, ljubitelja likovne in 
glasbene umetnosti ali kot kulturnega ani-
matorja. Ugledni raziskovalci so potrdili 
njegov velikanski prispevek pri razvoju slo-
venske vojske in generala Maistra vsestran-
sko obdelali kot odločno vojaško osebnost z 
velikim vplivom na svoje vojaštvo. 

Zavrhu gre veliko zaslug, da so bili od-
pravljeni nekateri stereotipi, polresnice ali 
neresnice o generalu Rudolfu Maistru, ki 
so se v polpreteklosti trosile med prikazo-
vanjem prevratnih časov po končani prvi 
svetovni vojni, in to ne samo na avstrijski, 
pač pa tudi na slovenski strani. Izjemno ši-
rino in velik domoljubni naboj so Maistro-
ve spominske prireditve na Zavrhu doživele 
v samostojni slovenski državi po letu 1991, 
ko je med soorganizatorji dogodkov tudi 
Slovenska vojska. Ponovno je bila postavlje-
na Maistrova spominska soba in osvetljene 
se bile številne osebnosti iz lokalne zgodo-
vine, ki so bile tako ali drugače povezane 
z generalom Maistrom in njegovim delo-
vanjem. Iz spontanih začetkov in iskrene-
ga namena, da general Maister ne bi šel v 
pozabo, so domačini že leta 1961 na Zavrhu 

javno povedali, da je general še vedno med 
njimi. V javnem spominu in v poimenova-
nju društva in razglednega stolpa po njem. 
Iz spontanih začetkov se je rodilo organi-
zirano gibanje, ki mu danes tako rekoč ni 
primere v iskrenih namenih za krepitev po-
štenega slovenskega domoljubja. 

Na Zavrhu so v minulih treh desetletjih 
iz različnih zornih kotov potrdili, da je Ma-
istrov čas bil, je in bo za vedno ostal zapisan 
v narodno zgodovino kot izjemno prelo-
men. Brez generala Maistra in njegovih 
borcev za severno mejo v prelomnih letih 
1918/1919 bi se tok zgodovine obrnil in bi-
stveno drugače vplival na nadaljnjo zgodo-
vino Slovencev v povojni Titovi Jugoslaviji 
in veliko vprašanje je, če bi leta 1991 brez 
Maistrovega delovanja leta 1918 dočakali 
samostojno slovensko državo. Njej je po-
ložil dobršen del trdnih temeljev prav ge-
neral Rudolf Maister s svojimi prostovoljci, 
bojevniki za severno mejo. Na Zavrhu naj 
v odkupljeni Štupičevi vili (iz nje je Mai-
ster občudoval lepote krajev med Dravo in 
Muro in zasluženo slavil žetev bojnih tova-
rišev, ki so znali stopiti na okope domovi-
ne, ko se je po koncu prve svetovne vojne 
znašla v hudi stiski) postopoma dobijo spo-
minski muzej z vsem, kar danes sodi k mo-
derni muzejski postavitvi. Občina Lenart za 
ta objekt že snuje kompleksne načrte, ki bi 
lahko bili deloma uresničeni že za stoletni-
co bojev za severno mejo, torej leta 2018. 
Tradicija spominjanja na generala Maistra 
se je torej na Zavrhu in pri Lenartu kljub 
občasnim organizacijskim vzponom in 
padcem ohranila in se prevesila že v četrto 
desetletje. Za nameček pa je letošnji Zavrh 
tudi v znamenju 55-letnice poimenovanja 
TD po generalu in pesniku in tudi ta za-
vrška obletnica ne sme v pozabo. Maister 
torej ostaja na Zavrhu preprosto – doma. 
Med ljudmi, ki so in vedno cenijo dejanja 
pogumnih in odločnih ljudi, ne pa praznih 
besed in političnega leporečja.

dr. Marjan Toš
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Miklavževanje v Dražen Vrhu

V naselju Dražen Vrh v občini Sveta 
Ana smo se vaščani v nedeljo, 4. 12., 
zbrali že tretjič in tako tradicionalno 

priredili miklavževanje. Za naše najmlajše 
smo poskrbeli, da jim je Miklavž razdelil 
darila. Odrasli pa smo dobili šibe. Priredi-
tev se je pričela s kratkim kulturnim progra-

mom, nadaljevala pa s kosilom in prijetnim 
druženjem med vaščani. Ugotovili smo, da 
je takšnih druženj med vaščani in sosedi 
premalo in se tudi na podeželju vedno bolj 
oddaljujemo eden od drugega.

Viktor Kapl

Adventna venca pri Sveti Ani 

V soboto, 26. 11. 
2015, so delav-
ci šole in obča-

ni že deveto leto zapo-
red postavili adventni 
venec pred farno cer-
kvijo. Skupini Ven-
ček (Majda Pomberg, 
Majda Vrbnjak, Miha 
Vrbnjak, Franček Ru-
hitel, Irena Rola-Bek, 
Julijana Merklin) sta 
se pri delu priključi-
la še ravnatelj Boris 

Mlakar in farni župnik Anton Fras. Za teh-
nično podporo pa je z veseljem priskočil na 
pomoč Darko Štumberger. Letos prevladuje 
vijolična barva sveč in okrasja. Prva adven-
tna svečka je letos zagorela v nedeljo, 27. 
novembra. 

Prav tako so se vestno lotili dela pri kape-
lici v Lokavcu Karl Škrlec, Vlado Krancel-
binder ter Jože Alenc, saj je KORK Lokavec 
postavil adventni venček z rdečim okras-
jem pred cerkvico, kot vsa leta do sedaj pa 
v domači kapelici poskrbijo tudi za božično 
vzdušje z jaslicami. 

SReBr 

Sredi Cerkvenjaka postavljen adventni venec

V soboto, 26. 
n o v e m b r a , 
so člani Tu-

rističnega društva 
Cerkvenjak, ki ga 
vodi Alojz Zorko, 
izdelovali adventni 
venec, ki ima premer 
tri metre. Izdelovali 
so ga na domu pred-
sednika društva, pri 
izdelavi in pripravi 
materialov pa je so-
delovalo 30 članov 
društva. Kot je dejal 
predsednik, je to vsa-
koletna akcija dru-
štva, ki na tak način 
počasti adventni čas ter prihod božiča in no-
vega leta. Po končani izdelavi so venec ročno 
odnesli do središča Cerkvenjaka, kjer so ga 
postavili ob Johanezovi kapelici, ki krasi sre-
dišče Cerkvenjaka. Ker je venec postavljen 
ob križišču cest Cenkova–Cerkvenjak– Sv. 
Jurij ob Ščavnici, je deležen pogledov mi-
movozečih potnikov. Venec je po postavitvi, 

ko so prižgali prvo svečo, blagoslovil domači 
župnik Janko Babič, ki je pohvalil člane dru-
štva, ki se vsako leto na tak način spomnijo 
adventa. Postavitve se je udeležil tudi župan 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki je po-
hvalil TD Cerkvenjak, ki s postavitvijo ad-
ventnega venca ohranja ta običaj.

Ludvik Kramberger

Dobrodelni koncert V objemu dobrote v 
Jurovskem Dolu

V petek, 18. 11. 2016, je župnijska 
Karitas Sveti Jurij v Slovenskih go-
ricah pripravila že 13. tradicionalni 

dobrodelni koncert. To leto smo se družili 
ob geslu »V objemu dobrote«, ki je bilo tudi 
geslo letošnjega slovenskega tedna Karitas. 
Objamemo običajno nekoga, ki ga pozna-

mo, sprejemamo, ga 
imamo radi. Karita-
tivni objem, o kate-
rem govori izbrano 
geslo tedna Karitas, 
pa pomeni, da z do-
brimi deli podpremo 
in opogumimo neko-
ga, ki bo zaradi tega 
lažje prenašal stisko 
in težave ter rešil 
probleme, s kateri-
mi se je v življenju 
srečal. Tako smo bili 
na ta dobrodelni večer v objemu z vsemi, ki 
so jih doletele kakršne koli življenjske pre-
izkušnje, ki so se znašli v pasti revščine ali 
so postali nemočni zaradi bolezni ali inva-
lidnosti. Potrebno je poudariti, da je veliko 
posameznikov v naši občini, ki živijo v soci-
alni stiski, vendar se ne želijo javno izposta-
vljati. Zato smo se v Karitas Sveti Jurij odlo-
čili, da bomo z dobrodelnimi prispevki, ki 
smo jih nabrali v tem dobrodelnem večeru, 
pomagali družini z otrokom, ki je od rojstva 
nepokreten, ne more samostojno ne sedeti 
ne stati, samo nepremično leži v postelji. Na 
pogoste zdravniške kontrole ga starši vozijo 
v Ljubljano z osebnim avtomobilom, v ka-
terem uporabljajo avtosedež, ki so ga pred 
leti sami nabavili in prilagodili in je ta čas že 
v zelo slabem stanju in tudi otrok ga počasi 

prerašča. Tako bomo družini pomagali pri 
nabavi in doplačilu prilagojenega ortoped-
skega avtosedeža in s tem zagotovili večjo 
varnost med prevozi otroku in seveda tudi 
staršem. Del sredstev pa bomo namenili 
tudi posameznikom, ki zaradi socialne sti-
ske hladne zimske dni preživljajo na mr-

zlem, saj nimajo lastnih sredstev 
za nakup kurjave. 

V objemu dobrote so večer 
upanja za vse ljudi v stiski po-
pestrili: otroci iz skupine Sonč-
ki iz vrtca Jurovski Dol, otroški 
pevski zbor in šolska vokalna 
skupine iz Osnovne šole Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol, skupina 
Moonset, pevka Anita Kralj ter 
ansambli Spev, Opoj, Refren, 
Glas in Srčni muzikanti. 

V dobrodelnem večeru sta vse 

prisotne pozdravila in nagovorila župnik 
Janko Görgner, dekan, in župan občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec. 

Med prireditvijo so se na platnu vrtele 
slike, ki so bile posnete po lanskem dobro-
delnem koncertu, ko smo zbirali sredstva 
za obnovo kopalnice otroku s posebnimi 
potrebami. Iz fotografij je bilo razvidno, da 
so sodelavci Karitas s prostovoljnim delom 
in minimalnimi stroški našemu Andreju in 
njegovi družini spremenili njihove bivalne 
pogoje – na lepše.

Dobrodelni večer smo sklenili z mislijo, 
da je ne glede na življenjske preizkušnje, 
ki nas doletijo, v življenju vedno znova po-
trebno vztrajati in obračati pogled na svetlo 
stran življenja.

Vida Ornik, foto Maksimiljan Krautič

Tradicionalni slovenski zajtrk v OŠ in vrtcu 
Sveta Trojica

V petek, 18. 11. 2016, smo se otroci OŠ 
in vrtca Sv. Trojica pridružili vseslo-
venskemu projektu Tradicionalni 

slovenski zajtrk. Izvajamo ga z namenom, da 
bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih 
za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo 
in predelavo ter da bi spodbudili aktivnosti 

zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem 
okolju. Učenci so osvežili znanje o čebelah 
in pomenu kmetijstva v našem domačem 
kraju.

Naš dan se je začel s pesmijo Lojzeta Sla-
ka Čebelar ob spremljavi šolskega ansambla; 

obiščite našo spletno stran in si oglejte po-
snetek. Za zajtrk smo jedli kruh, maslo, med, 
mleko in jabolka lokalnih pridelovalcev. 

Učence od 1. do 3. razreda so nato obiska-
le zeliščarke iz Voličine. Izdelovali so dišav-
ne vrečke, med proti prehladu in ognjičevo 
mazilo.

Učenci 4. in 5. razreda so 
izdelovali plakate o zdravi pre-
hrani, pogovarjali pa so se tudi 
z Milico Škof o doma pridelani 
hrani. Poskusili so njen domač 
pirin kruh s pašteto iz leče in 
ajde, pripravljali pa so tudi oku-
sne namaze iz skute in zelišč.

Učenci od 6. do 9. razreda 
so najprej prisluhnili kratkemu 
predavanju g. Matjašiča, ki nas 
je poučil o čebelarstvu in pri-
delavi medu, po predavanju pa 
so se učenci razvrstili po delav-
nicah. Nekateri učenci so raz-
iskovali tradicionalne jedi po 
celem svetu, drugi so analizirali 
anketo o prehrani, ki smo jo iz-

vedli predhodno, nekaj učencev je ustvarjalo 
okusne zdrave sadne in zelenjavne napitke, 
na likovni delavnici so ustvarjali iz gline, ne-
kateri pa so izdelovali naravno kozmetiko.

Marta Jemenšek in Nina Ličen Goričan
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Škratovanje v Juriju

V torek, 13. 12. 2016, je v Jurovskem 
Dolu potekalo tradicionalno škra-
tovanje otrok vrtca OŠ J. Hudalesa. 

Otroci so se sprehodili od športnega parka 
po Hajnčovi poti, na kateri so jih čakala 
škratova sporočila. S pomočjo sporočil so 
otroci škrata naposled našli na trgu v Juro-
vskem Dolu, kjer se je po sprehodu nadalje-
valo veselo škratovanje z Žanom Serčičem, 
ki je poskrbel za dobro glasbeno in prijetno 
decembrsko vzdušje. 

Najmlajše prebivalce občine 
Sv. Jurij v Slovenskih goricah je v 
drugi polovici decembra obiskal 
tudi božiček.

D. K.

Tradicionalni božično-novoletni koncert v 
Benediktu

V dvorani Kulturnega doma v Bene-
diktu je v soboto, 10. decembra, 
Društvo upokojencev Benedikt v 

sodelovanju z ZDU 
Slovenske gorice pri-
redilo tradicionalni 
b ož ično-novole t n i 
koncert. Pred polno 
dvorano so nastopili: 
Pevci ljudskih pesmi 
DU Cerkvenjak, pev-
ke ljudskih pesmi DU 
Sveta Trojica, pevke 
KD Sveta Trojica, pev-
ke ljudskih pesmi DU 

Lenart in družina Vogrin iz DU Voličina. 
Seveda so na koncertu nastopil pevci dru-
štev iz Benedikta: pevci ljudskih pesmi iz 
kulturno etnografskega društva Vrelec, pev-
ci ljudskih pesmi Žitni klas in družina Fras 

Leva. Iz DU Ostrožno v Celju je koncert 
popestrila etno skupina Sončnice. Dramska 
skupina pri KTD Selce je izvedla skeč in v 

smeh spravila prav vse 
v prepolni dvorani.

Koncert je z izbrani-
mi mislimi povezovala 
domačinka Saša Lo-
vrenčič.

Z glasbo, pesmijo in 
besedo so obiskovalce 
nastopajoči popeljali 
v zasanjane, vesele in 
čarobne občutke, ki 
jih prinašajo prihaja-

joči prazniki. Na koncu so vsi v dvorani ob 
glasbeni spremljavi Majde Fras Leva objeti 
zapeli pesem Sveta noč, kar je prireditvi dalo 
še poseben čar.

Milan Hlevnjak, foto: Janez Ferlinc

Praznični december v Benediktu

Glasbeno umetniško društvo Musi-
ca Levares je v letošnjem decembru 
pripravilo tri prireditve za različne 

skupine. Na miklavževanju so z glasbeno 
ustvarjalnico priklicali Dobrega moža. Za-
res prijetno vzdušje je odšlo s sodelujoči-
mi tudi na njihove domove. V nedeljo, 11. 
12. 2016, je bil izveden navdušujoč Božični 
koncert, obiskovalci so napolnili dvorano 
kulturnega doma v Benediktu. Zvrstilo se 
je več odličnih pevskih, instrumentalnih in 

plesnih nastopov vseh 
generacij. Najmlajši so 
prepevali in igrali, po-
nosni na znanje, osvo-
jeno v Mini Musici. 
Slišali smo odlično in-
strumentalno izvedbo 
dveh obetajočih mla-
dih glasbenic, Eve in 
Klare Zemljič, ter ba-
letno izvedbo izjemne 
mlade balerine Gaie 
Štromajer. Slišali smo 
obilo ubranega petja naših domačih ljudskih 
pevk v skupini Žitni klas Benedikt. Prav 
tako se nas je močno dotaknilo ubrano petje 
družine Leva, kjer dva odraščajoča sinova s 
starši skupaj izvajajo štiriglasno petje, ki po-
boža dušo. Osrednja točka prireditve so bili 
mladi glasbeniki, ki svoje znanje pridobivajo 
na Inštitutu za razvoj z glasbo, tesno pove-
zanem z Društvom Musica Levares. Več kot 
odlični so bili: Nina Tavželj, Ela Klara Čre-

šnar, Luka Tavželj, Filip Verner, Maja Rajter, 
Žiga Rihtarič, Alex Bratuša in Mihel Mai 
Leva. Gost koncerta je bil tudi letos Matjaž 
Belak, ki si z glasbeno terapijo preko ome-
njenega Inštituta zelo uspešno zdravi težjo 
obliko bolezni; takšna zdravljenja so v tujini 
izjemno cenjena in predpisana na zdravniški 
recept ali samoplačniško.

Rdečo nit koncerta je predstavljal Mešani 
pevski Muzika Benedikt pod vodstvom Maj-
de Fras Leva. Zbor se leta uspešno vključuje 

v kulturni utrip Bene-
dikta, saj sodeluje na 
vidnejših lokalnih kul-
turnih dogodkih. Si-
cer pa v sodelovanju z 
IZRG in s samostojno 
kulturno delavko Maj-
do Fras Leva mesečno 
pripravljamo več do-
godkov in prireditev.

Okoli božiča bomo 
izvedli še zadnjo pri-
reditev z naslovom 

»Uspavamo, budimo«, kjer v Inštitutu IZRG 
z uporabo glasbe predstavljajo sodobne 
vzgojne pristope za podporo otroka v na-
ravnem okolju. Lahko iščemo vzporednice z 
vlogo, ki jo je imela glasba nekoč. Brez elek-
tronskih medijev je otrok zaspal ob materi-
nem glasu.

Za Društvo Musica Levares in Inštitut za 
zdravljenje in razvoj z glasbo  

zapisal: Franci Donko

Razstava jaslic in trojiški božični sejem 
2016/17 

Veseli december nas že poz-
dravlja s svojimi čari in je s tem 
tudi čas, ko v občini Sveta Troji-
ca v Slovenskih goricah na stežaj 
odpremo vrata našega Razstav-
no-protokolarnega centra sv. 
Martina oz. samostanske kleti 
ter vas prijazno povabimo na 
našo tokrat že 6. razstavo jaslic. 

Tako kot vsako leto bo tudi 
tokrat razstava zapolnila še 
najmanjše kotičke samostan-
ske kleti in pričarala čudovito 
praznično vzdušje. Očarljiv am-
bient kleti bodo krasile jaslice, 
izdelane iz različnih materialov, 
različnih tehnik in velikosti, 
razstavljavcev od blizu in da-
leč. Za dobro počutje bo vsak 
dan razstave poskrbelo eno od 
razstavljajočih domačih naselij, 
društev in posameznikov, ki vas 
bo pogostilo s svojimi domači-
mi dobrotami, skodelico tople-
ga čaja in z dobro kapljico vina. 
Razstavo bo v samih razstavnih 
prostorih popestril še božični 
sejem z raznolikimi izdelki ter s 
hrano domačih lokalnih kmetij 
in pridelovalcev. Že od daleč pa 
vas bodo ob prihodu pozdra-
vljale jaslice na prostem. 

Otvoritev in blagoslov razstave bo v petek, 23. 12. 2016 ob 18. uri. Kasneje bo razstava 
odprta v naslednjih terminih:
• v soboto, 24. 12. 2016, od 16. do 23. ure, (Kulturno društvo Trojica)
• v nedeljo, 25. 12. 2016, od 9. do 20. ure, (Društvo kmečkih žena in deklet, skupina 

Svetlice)
• v ponedeljek, 26. 12. 2016, od 9. do 20. ure, (naselje Zg. Porčič)
• v torek, 27. 12. 2016, od 15. do 20. ure, (naselje Zg. Senarska)
• v sredo, 28. 12. 2016, od 15. do 20. ure, (naselje Sp. Senarska)
• v četrtek, 29. 12. 2016, od 15. do 20. ure, (naselje Sp. in Zg. Verjane)
• v petek, 30. 12. 2016, od 9. do 20. ure, (Turistično društvo Sv. Trojica)
• v soboto, 31. 12. 2016, – ZAPRTO
• v nedeljo, 1. 1. 2017, od 15. do 20. ure, (naselje Osek)
• med 2. 1. 2017 in 5. 1. 2017 bo ogled možen zgolj po predhodni najavi skupin,
• v petek, 6. 1. 2017, od 9. do 20. ure, (Društvo upokojencev Sv. Trojica)
• v soboto, 7. 1. 2017, od 9. do 20. ure, (Društvo upokojencev Sv. Trojica)
• v nedeljo, 8. 1. 2017, od 9. do 20. ure. (Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica)

Za ogled razstave se pobirajo prostovoljni prispevki. 
V primeru večjih skupin ter v času med 2. in 5. januarjem 2017 prosimo za vnaprejšnjo 

najavo na telefon 02/729 50 20 ali 051/602 939, 031/702 904 ali na elektronskem naslovu: 
obcina@sv-trojica.si. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani: www.sv-trojica.si.

Prisrčno vabljeni! 

Božiček je obiskal in obdaril jurovske 
otroke
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Novoletni koncert Anite Kralj
Anita Kralj je svojo glasbeno pot zaznamovala z organizacijo velikih Miklavževih kon-

certov, kjer je vsako leto obdarila skoraj 500 otrok, povabila medse zveneča imena slo-
venske in tuje glasbene scene ter še dodatno komu olajšala stiske življenja z doniranjem 

sredstev od izkupička prodanih vstopnic. Tudi le-
tos bo priredila koncert, vendar tokrat v nekoliko 
drugačnem slogu. Anita je akademsko izobraže-
na glasbenica, ki poučuje na zasebni glasbeni šoli 
v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju. Tako je 
letos k sodelovanju na koncertu povabila učen-
ce omenjene glasbene šole, ki bodo skupaj z njo 
pričarali zimsko idilo v popolnoma akustičnem 
zvočnem okolju. Tako jo bodo v živo spremljali 
simfonični in pihalni orkester glasbene šole ter 
mladinski in otroški pevski zbor. Na koncertu bo 
sodelovala okrog 130 otrok in mladih. Na koncer-
tu bo nastopil tudi p. Janez Ferlež. Ob tej prilo-
žnosti bo mlada glasbenica predstavila tudi svojo 
novo zgoščenko. 

Novoletni koncert Anite Kralj bo v petek, 6. 
januarja, na praznik sv. Treh Kraljev ob 19. uri 
v športni dvorani v Sveti Trojici. Vstopnine ni!

Uroš Pavkovič 

"Moč glasbe nas združuje" v razprodani 
lenarški športni dvorani

V soboto, 26. novembra, je Klub ljubi-
teljev glasbe »Moč glasbe nas zdru-
žuje« organiziral že tradicionalni 

koncertno-televizijski projekt »Moč glasbe 
nas združuje« v pričakovanju veselega de-
cembra v Športni dvorani Lenart, katero so 
napolnili do zadnjega kotička. Producent 
in urednik Denis Poštrak je s svojo odlično 
ekipo ponovno dokazal, da dobro vedo, kaj 
delajo. 

Prireditev so začeli s starimi 
fotografijami Lenarta. Kot prvi 
je po 25 letih v najudarnejši za-
sedbi nastopili ansambel Prerod 
z zabavnimi uspešnicami, ob 
koncu pa še s hudomušnimi na-
rodno-zabavnimi skladbami. V 
mladost so nas s svojimi večni-
mi uspešnicami vrnila Čudežna 
polja kot tudi Branka Kraner, ki 
je navdušila tudi s svojim mla-
dostniškim videzom. Svojo prvo 
avtorsko pesem je predstavila 
otroška pevka Stela Tavželj iz 

Svete Trojice. Poseben pečat sta v Lenartu 
pustila tudi Siniša Vuco in Marjan Zgonc. 
Legendarni Darko Domijan je poskrbel za 
nostalgijo 70-ih let. Skupina Veter je pred-
stavila novo pesem »Silvestrski večer«, »Belo 
snežinko« pa je vsa dvorana objeta stoje pre-

pevala na ves glas. S svojimi čarobnimi gla-
sovi je publiko začarala največkrat nagrajena 
klapa, Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca. 
Prireditev pa se je končala z veliko zabavo, 
saj je Vladimir Kočiš Zec množico zabaval z 
največjimi uspešnicami Novih fosilov.

Prireditev sta kot vedno povezovala odli-
čen voditeljski tandem, radijski moderator 
in televizijski voditelj Miro V. Kodrič ter hu-

moristka Teta Tončka. Poskrbela sta za smeh 
in presenečenja. Odlični odzivi obiskovalcev 
in glasbenikov so zadosten razlog, da se bo 
ekipa s projektom »Moč glasbe nas združu-
je« trudila še naprej.

D. P.

Pevci MDI Lenart zapeli Radencih

Na povabilo Doma za starejše (DO-
SOR) v Radencih je mešani pevski 
zbor Medobčinskega društva inva-

lidov Lenart, ki šteje 20 pevcev in poje že 

18 let, pripravil nastop za stanovalce Doma 
starejših Radenci. Zbor je nastopal na prire-
ditvi, ki jo v domu pripravljajo vsak mesec, 
ob kateri proslavljajo osebne praznike tistih, 
ki v mesecu praznujejo rojstni dan. Zbor je 

najprej predstavila neformalna vodja, Lojz-
ka Zemljič, ki je dejala, da pevci pojejo, ker 
jim je to v veselje in zadovoljstvo. In so že iz-
dali kaseto in zgoščenko. S takimi nastopi pa 

prinašajo poslušalcem 
veselje do življenja. 
Svoj nastop so pričeli 
s pesmijo Slovenske 
gorice, katere avtor je 
Vlado Maguša, ki zbor 
tudi vodi. S samostoj-
nim nastopom, pa tudi 
v zboru, sta se predsta-
vila harmonikar Zvon-
ko Škamlec in klarine-
tist Tone Godec. Svoj 
nastop so popestrili s 
pesmimi pesnice Ma-
rije Šedivy, ki sta jih 

recitirala Lojzka Zemljič in Tone Godec. Ob 
koncu prireditve se je zboru v imeni DO-
SOR-ja zahvalila Stanka Fras.

Ludvik Kramberger

DU Sv. Trojica na izletu v Varaždinu

Sedaj je realizirani tudi ta del delovne-
ga programa DU Sv. Trojica. Čeravno 
zelo pozno v jeseni, se nas je 7. 12. 2016 

okrog 65 odpravilo na pot, da si ogledamo 
najstarejši del mesta Varaždin. Slovenska 

vodnica iz Zagreba je vlogo temeljito opra-
vila. Organizacija in izvedba je bila v rokah 
članice Nade Plancutič. 

V kavarni »K Jeleni« v Sp. Dubravi ob 
državni meji smo dobro preživeli dobršen 

del izleta. Bilo je prijetno. 
Obiskal nas je sv. Miklavž 
s parkljem ter nas obdaril 
s šibo in napolitankami. 
Predsednica Marija 
Klobučar je za zaključek 
rekla hvala vsem za vse v 
iztekajočem se letu, saj je 
ta izlet bil tudi zaključek 
leta namesto običajnega 
b o ž i č n o - n ov o l e t n e g a 
praznovanja.

Za sladko presenečenje 
je tudi tokrat s flancati po-
skrbela članica Erika Rož-
man iz Zg. Porčiča. Zunaj 
je bila temperatura minus 
3, v naših srcih pa toplota.

Slavko Štefanec

Ženska spomladanska izmenjevalnica

V prostorih kulturnega doma Sveta 
Trojica je v soboto, 7. maja 2016, po-
tekal dogodek »Ženska spomladan-

ska izmenjevalnica« ženskih oblek, obutve 
ter modnih dodatkov. To je bila že druga to-
vrstna prireditev v Sv. Trojici (spomnimo se 
1. Božičkove izmenjevalnice otroških oblačil 

decembra 2015), ki bo po mnjenju organi-
zatork Suzane Kirbiš in Polone Šorgo postal 
stalnica. Ker je v času organizacije dogodka 
potekal teden Rdečega križa, so se lahko so-
krajani Sv. Trojice z okolico s sodelovanjem 
OZRK Lenart in članicami Ekipe PP Sv. 
Trojica udeležili izvajanja meritev sladkorja, 

holesterola in prikaza osnov oživlja-
nja. Ob tej priložnosti se Ekipa PP Sv. 
Trojica posebej zahvaljuje vsem podje-
tnikom Sv. Trojice in Lenarta za prosto-
voljne prispevke, ki so bili namenjeni za 
dodatno opremo Ekipe PP Sv. Trojice. 
Prav tako se je za zelo uspelo tovrstno 
prireditev dogodka potrebno zahvaliti 
predvsem tistim, ki so obleko, obutev 
ter modne dodatke oddali in tako po-
pestrili izmenjavo. Vse neizmenjane 
stvari so bile podarjene organizaciji RK. 
Vabljeni na »2. Žensko spomladansko 
izmenjevalnico«, ki bo 6. maja 2017. 
Hvala vsem pri pomoči soorganizacije 
in promocije dogodka, hvala za dobrote 
DKŽ Sv. Trojica, ki je prispevalo za po-
gostitev obiskovalcev.

Organizatorki dogodka

Prestavljeno predavanje
V zadnji številki Ovtarjevih novic smo objavili vabilo na predavanje "Delati etično, 

trajnostno? Zakaj?" Predavanje, ki je bilo predvideno za četrtek, 8. 12. 2016, v Knjižnici 
Lenart, bo izvedeno v januarju 2017.

Skupinska fotografija pred mestno hišo v Varaždinu

Skupina Veter

Klapa Cambi

Vladimir Kočiš ZecAnsambel Prerod
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Stanje okrog Trojiškega jezera 
skozi oči domačina

Bilo je v torek, 6. 
12. 2016, popoldan. 
Jasno nebo, prav 

toplo in prijetno je bilo na sprehodu okrog 
Trojiškega jezera in po stopnicah do Troji-
škega trga. Ne morem dati spoštljive hvale 
vodstvu Ribiške družine Pesnica Lenart, saj 
že več – preveč mesecev – čaka na odstrani-
tev preko dvajset kupov vejevja in trstike na 
nasipu jezera. To deluje zelo moteče in ne 
sodi v ponudbo turistom, ki si jih še kako 
želimo. Videti je tudi raztresene PVC vrečke 
z neprivlačno vsebino! Na nasipu pa je sedel 
ribič, ves zavit, in čakal … 
V vodi je oseba premikala 
čoln. V zraku nad jezerom 
so bili trije baloni. Opaziti 
je možno nered čolnov v 
času prezimovanja.

Ob stopnicah s križevim 
potom in razsvetljavo, ki 
vodijo do cerkve Sv. Tro-
jice, je nekaj klopi iz časa 
izgradnje stopnic, ki so v 
porušenem stanju. Vrzel 
nadomeščata dve klopi, 
postavljeni v sklopu zdra-
vilnega parka. Ob stopni-
cah ni varovalne ograje, 
slabo vzdrževana je učna 
šolska pot. Na cerkvenem 
dvorišču ob vrhu stopnic 
stoji visok granitni kamen 
s posvetilom: Romar si in 
popotnik, zato postoj, na 
tej poti vedno sem s teboj. 
Romarske stopnice obno-
vljene ob jubileju 2000. 
Obnovil: Pruhar Josipdol, 
11. 6. 2000. Naročnik: Ob-
čina Lenart in TD Sveta 
Trojica v Slov. gor.

Na predzadnji etaži sto-
pnic pa se začne odstirati 
enkraten pogled na zgrad-
bo cerkve, samostana in na 
vedno bolj visoko gnezdo 
na samostanu, kjer kralju-
jejo štorklje. Letos jeseni je 
podjetje Davorina Kralja 
dokončalo obnovitvena dela na 
delu fasade samostana, kjer bi-
vajo fantje skupnosti Srečanje. 
Zamenjali so v celoti tudi okov-
je in speskali spodnji kamniti 
del. Na zatrepu na zahodnem 
delu fasade je vdolbina, v kateri 
je nekoč bil kip sv. Florjana. Se-

daj pa je p. Bernard Goličnik poskrbel za kip 
Fatimske Matere Božje, Kraljevi delavci pa so 
ga namestili.

V bližini stoji obsežno drevo, ki ima okoli 
5 metrov obsega z imenom elegantna trnasta 
gledičija. Z visokega kamnitega podpornega 
zida pa so fantje iz skupnosti Srečanje odstra-
nili rastlino zidni popinec, ki kot parazit zelo 
razžira steno. Na zidu je nameščena oglasna 
deska Društva upokojencev, ki sameva pra-
zna in je še nerealizirani sklep, da se jo pre-
stavi na ustreznejše mesto med ostale oglasne 
deske.

Oj, Sveta Trojica v Slov. gor., 
biser narave, premalo je storje-
nega, da bi ostala biser …!

Slavko Štefanec

Digitalizacija varnih poti v šolo

Digitalizacija spreminja vaša življenja. 
O tem ni več dvoma. Ne najdemo 
je le v poslu, temveč tudi v športu, 

zdravstvu, vladnih ustanovah in še marsikje. 
Vsi bi namreč radi svoja področja delovanja 
kar najbolje obvladali, zato jih moramo ana-
lizirati. Napredek na področju informacijske 
tehnologije in poplava podatkov, v kateri se 
je znašel svet, praktično pomeni boljše ob-
vladovanje določenih področij ter nas ne-
nehno postavlja pred nove in nove izzive. 
Da bo pot v šolo še bolj varna, je Agencija za 
varnost prometa pripravila mobilno aplika-
cijo Lilly in Val, preko katere lahko starši in 
otroci načrtujejo varno pot v šolo. Minister 
za infrastrukturo pa je opozoril, da moramo 
biti odrasli otrokom dober zgled. Aplika-
cija za zdaj vsebuje le digitalizirane šolske 
poti nekaterih šol, naj bi jo pa dopolnjevali. 
Agencija je pripravila tudi osnutek smernic 

za izvajanje presoje varnosti šolskih poti. 
Otroci danes spadajo med ranljivejše udele-
žence, zato moramo postati še bolj odgovor-
ni, da poskrbimo za njihovo varnost.

Med ukrepi, ki jih lahko odrasli naredimo 
za večjo varnost otrok, so zmanjšanje hitro-
sti v naseljih, posebej v bližini šol in vrtcev, 
ter dosledna uporaba varnostnega pasu. 
Prav tako ne bi smeli voziti pod vplivom 
alkohola ali med vožnjo uporabljati mobil-
nih telefonov. Opozoriti velja, da je potreb-
no otroke od samega začetka učiti varnega 
ravnanja, pozitivnega odnosa do varnosti 
ter skrbi za šibkejše udeležence. In ker otroci 
radi posnemajo odrasle, je na nas, odraslih, 
da smo jim dober zgled. Ali so šole na vašem 
ob območju že pristopile k izdelavi digitali-
ziranega načrta ne/varnih šolskih poti? Gre 
za vseslovenski projekt, ki povezuje otroke, 
starše, šole, občino in lokalno okolje.

https://www.avp-rs.si/preventiva/solske-poti/
http://www.lillyval.com/sl/

https://www.facebook.com/lillyandval/?fref=ts
Ferenc Godina

VARNOST V PROMETU Z NARAVO

Mi smo darilo Zemlji

Živimo v času, ko se kot družba srečuje-
mo s številnimi družbenimi in okolj-
skimi premiki. Zavedanje ohranjanja 

in negovanja tako družbenih kot tistih bolj 
naravi prijaznih pristopov postaja del naše-
ga vsakdana. V nas počasi raste zavedanje, 
da nam je posojen samo en planet, ki smo ga 
dolžni varovati tudi za naše zanamce. Na to 
nenapisano odgovornost ne smemo pozabiti 
niti v veselem decembru, ki je na široko od-
prl svoja vrata.

Na vsakem koraku nas razveseljuje pisa-
na svetloba prazničnih luči, iz izložb se nam 
nasmihajo darila in naše misli se že počasi 
usmerjajo v pozdrav letu 2017. Prav v tem 
veselem, prazničnem času imamo odlično 
priložnost, da tudi našemu planetu poda-
rimo največje darilo – odgovorno ravnanje 
nas samih. Na prvi pogled se to mogoče zdi 
zapleteno in nezdružljivo z decembrskim 
praznovanjem. Če pa samo delček svojih 
misli usmerimo v to smer, ugotovimo, da 
smo dobro opremljeni za majhne korake na 
tej poti. In prav to je tisto, kar želimo dija-
ki in soustvarjalci mednarodnega projekta 
The4Bees (Interreg Alpine Space) deliti z 
vami. Skupaj lahko naravi podarimo še ve-
čje darilo.

Zasledujemo cilj dviga energetske učinko-
vitosti stavb, v katerih preživimo veliko časa. 
Iz zavedanja, da energijo porabljamo ljudje 
in ne stavbe, razvijamo pristope v spodbu-
janju energetsko bolj odgovornih ravnanj 
in preko tega zmanjšanje ogljičnega odtisa 
na okolje. Počasi, a vztrajno nam postaja la-
stno, da prostore zračimo večkrat na dan in 
za krajši čas, da spremljamo in uravnavamo 
temperaturo prostorov, da ugašamo luči in 
druge naprave, ko jih ne uporabljamo, da 
smo že pri izbiri naprav pozorni na njihovo 
energetsko porabo in še bi lahko naštevali. V 
mesecu decembru bomo svojo prizadevnost 
poskušali nadgraditi tudi z izbiro bolj traj-
nostnih daril, spodbuditi lastno kreativnost 
ter v okraševanje in zavijanje daril vključiti 
recikliranje in ponovno rabo stvari, izbrati 
energetsko bolj učinkovito praznično raz-
svetljavo in ne nazadnje naše domove razve-
seliti s pravo smrečico v loncu in ji kasneje 
poiskati nov, stalen dom. Iskreno vas vabi-
mo, da se nam pridružite in tudi sami po-
darite delček sebe planetu, ki nam omogoča 
življenje. Vsak, še tako majhen korak šteje! 

Želimo vam vesele in zelene praznike.
Mateja Koler, E-Zavod

Obnovljen del samostana in kip 
Fatimske Marije 

Alkohol pomembno prispeva k nastanku 
prometnih nesreč 

Alkohol je pogosto prisoten v našem 
vsakdanjem življenju ob različnih 
priložnostih, od druženja, praznova-

nja in tudi osebne stiske posameznikov. In 
ker je pitje alkohola družbeno sprejemljivo 
in ga pije večina posameznikov v naši druž-
bi, pogosto pride do njegove zlorabe. Že v 
majhnih količinah lahko alkohol namreč 
vpliva na voznikovo ravnanje. Tuji razisko-
valci so ugotovili, da že po prvem popitem 
kozarcu začnejo slabeti vozniške sposobno-
sti, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje 
se število napačnih odločitev. Z večanjem 
koncentracije pa se povečujejo tudi negativ-
ne posledice, opozarjajo na Javni agenciji RS 
za varnost prometa (AVP).

Ljudje pogosto podcenjujemo vpliv alko-
hola na naše sposobnosti in tako menimo, 
da smo še sposobni sodelovanja v prometu, 
dokler se ne pokažejo že vedenjski znaki 
močne alkoholiziranosti – npr. zanašanje, 
dvojni vid, zapletanje v govoru itd. 

Najmanj alkohol vpliva na zelo dobro 
naučeno in avtomatizirano vedenje, kot je 
hoja. Vendar pa alkohol že s prvim kozar-
cem vpliva na naše sposobnosti mišljenja in 
zaznavanja. Tako se pojavijo težave pri za-
znavanju rdeče barve, oddaljenosti, tunelski 
vid, podcenjevanje tveganja, manjša kon-
trola vedenja, podaljšanje reakcijskega časa 
itd., kar pomembno vpliva na naše varno 
vedenje in ustrezno reagiranje, predvsem v 
kritičnih situacijah. 

Statistični podatki tako kažejo, da je pri-
bližno 10 % povzročiteljev prometnih ne-
sreč pod vplivom alkohola, vendar je med 
najhujšimi prometnimi nesrečami ta delež 
skoraj tretjina (30 % pri nesrečah s smrtnim 
izidom). 

Vozniki pogosto menijo, da lahko alko-
holiziranost zmanjšajo z nekaterimi triki 
ali pripomočki, kot je npr. svež zrak, telesna 
aktivnost, spanje, žvečilni gumiji, mastna 
hrana. Vendar moramo vedeti, da ti ukrepi 
ne vplivajo na alkoholiziranost, upočasni se 

lahko samo prehajanje alkohola v kri. Sama 
predelava alkohola pa je približno enaka, 
saj se alkohol razgrajuje v jetrih, približno 1 
enota alkohola na uro, če ne pride do zasiče-
nosti. Zato je pomembno, da če smo vozni-
ki, sploh ne pijemo alkohola, oz. če smo pili 
alkohol, ne vozimo, ampak vnaprej predvi-
dimo, kako bomo varno prišli domov. Tako 
moramo vedeti, da smo lahko po zabavi in 
samo par urah spanja zjutraj še močno pod 
vplivom alkohola. 

V Sloveniji je z zakonom določeno, da 
lahko imajo vozniki kategorije B v litru izdi-
hanega zraka 0,24 mg alkohola oziroma 0,5 
promila alkohola ob pogoju, da ne kažejo 
motenj v vedenju, katerih posledica je lahko 
nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. 
Za voznike začetnike, poklicne voznike, uči-
telje vožnje in nekatere druge pa velja popol-
na treznost (0,0 alkohola).

Na Javni agenciji RS za varnost prometa 
izvajajo tudi rehabilitacijske programe za 
voznike, ki so vozili pod vplivom alkoho-
la ter bili kaznovani. Plačati morajo globo, 
opraviti kontrolni zdravstveni pregled, se 
udeležiti enega izmed programov edukacij-
ske ali psihosocialne delavnice ter imeti do 
dveh let pogojno vozniško dovoljenje. Le-
tno je takšnih približno 6.000, v letošnjem 
letu nekaj manj tudi zaradi stavke policistov. 
Med temi je velika večina, skoraj 90 %, mo-
ških, prevladuje starostna skupina 35–54 let.

Zato priporočamo, da ko vozite, ne pijte 
alkoholnih pijač oz., če ste pili alkohol, vna-
prej predvidite varen prihod domov. Javna 
agencija RS za varnost prometa opozarja: 
Premisli. Alkohol ubija. Vozimo pametno!

Kazni za alkoholizirane voznike
Prekršek Globa KT Stranska sankcija

Do vključno 0,50 g alkohola na kg krvi 
ali 0,24 mg / l izdihanega zraka in kaže 
znake motenj v vedenju

300,00 4 /

Več kot 0,50 do vključno 0,80 g 
alkohola na kg krvi ali več kot 0,24 do 
vključno 0,38 mg / l izdihanega zraka

600,00 8 Možna udeležba na zdravstvenem pregledu s 
svetovanjem pri osebnem zdravniku – za izbris 4 
KT.

Več kot 0,80 do vključno 1,10 g 
alkohola na kg krvi ali več kot 0,38 do 
vključno 0,52 mg / l izdihanega zraka

900,00 16 Prostovoljna udeležba na rehabilitacijskem 
programu za izbris 4 KT (enkrat v treh letih).

Več kot 1,10 g alkohola na kg krvi ali 
več kot 0,52 mg / l izdihanega zraka

1.200,00 18 Možnost pridržanja voznika, odvzem vozniškega 
dovoljenja ali odložitev odvzema s kontrolnim 
zdravstvenim pregledom in udeležbo na ustreznem 
rehabilitacijskem programu (edukacijske, 
psihosocialne delavnice ali zdravljenje).
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Prelet koruznega hrošča prek Atlantika
Manj inteligentnega sogovornika naj-

preprosteje zmedeš z navajanjem na videz 
pomembnih podrobnosti. Ko je dodobra 
zgubljen, postane v celoti vodljiv. Zaveda-
joč se svojega intelektual-
nega dometa utone v fazi 
obrambe osebne integrite-
te. Takšne osebnosti zlahka 
prepoznamo po nenehnem 
in nesmiselnem ponavlja-
nju fraz: globalno segre-
vanje, sonaravno kmeto-
vanje, sonaravni razvoj, 
ekološki pristop. Večina 
teh fraz je netočna, neopri-
jemljiva in brez temeljnih 
definicij.

Dvanajsta točka evrop-
skega dokumenta Skupna 
evropska politika ima na-
slov Spodbujanje trajno-
stnega razvoja kmetijstva v 
svetovnem merilu. Sliši se dobro, nihče pa 
ne ve, kaj to je. Še dobro, da nas prebivalce 
Evrope ta zgrešena politika stane le 2 evra 
na teden. Indikatorja zgrešene politike sta 
podražitev hrane in umiranje čebel.

Izjave evropskih ministrov za kmetijstvo 
pred dnevi v Mariboru gledalcev niso pre-
pričale, da gre za srečanje modrih. Še manj 
prepričljivi so bili, da so kos stabilni evrop-
ski kmetijski politiki. V miru bi se posvetil 
svojemu poslanstvu, če bi bil gospod evrop-
ski minister za kmetijstvo Iztok Jarc stopil 
pred evropske ministre s polemiko o preletu 
koruznega hrošča prek Atlantskega oceana. 
Prelet koruznega hrošča prek Atlantika je 
omembe vreden podvig evolucije, kajti od 
odkritja Amerike do leta 1992 hrošču to ni 
uspelo. Zadovoljen je bil s svojim teritorijem 
v Južni in Severni Ameriki. Naravoslovci ga 
nismo vpisali na seznam slepih potnikov, ki 
so izkoristili človekovo mobilnost in prevo-
zna sredstva. Skratka, do leta 1992 koruzne-
ga hrošča v Evropi ne srečamo.

Pa koruzni hrošč ni izbral svojega pristan-
ka v katerikoli državi, ampak letališče Surčin 
v Srbiji. Izbral si je državo v krizi, državo v 
vojni in si s tem zagotovil preživetje ob pred-
postavki, da je Srbija dovolj izčrpana in ga 
ne bo naključno pričakala z insekticidom. 
Torej imamo nov evolucijski fenomen ra-
zvoja kolektivne inteligence med žuželkami. 
Pa ne samo to, presenetita nas tudi njihova 
obveščenost in analitska sposobnost. Leta 
1998 si je koruzni hrošč izbral beneško leta-
lišče Marko Polo. V letu 2000 si je izbral leta-
lišči Malpense (Milano) in Agno (Lugano), 
s tem je razširil svoj življenjski prostor na 
pokrajine Ticino, Lombardija in Piemont. 
Leta 2002 so koruznega hrošča prvič opazili 
v Franciji ob letališčih Roissy, La Bourget in 
Orly. V istem letu ga srečamo v bližini Nato-
vega letališča Aviano. V letu 2003 se ponov-
no pojavi v Franciji ter prvič v Belgiji, na Ni-
zozemskem, v Veliki Britaniji in to ponovno 
ob letališčih.

Leta 2003 se koruzni hrošč pojavi tudi v 
Sloveniji. Leto 2003 je prelomno v Evropski 
uniji. Izide direktiva 2003/733/EC, ki napo-
ve vojno koruznemu hrošču. Odzove se tudi 

fitosanitarna uprava in na 
široko odpre trg neoniko-
tinskim insekticidom. Vsa-
ka vojna ima svoje nedolžne 
žrtve. Ta vojna je udarila po 
čebelah. Nič bolje je niso 
odnesle čebele v Franciji. 
Seveda, ker je bil načrt za-
jezitve širjenja koruznega 
hrošča v Evropski uniji ja-
ven, ga je kolektivna inte-
ligenca koruznega hrošča 
spregledala. Leta 2005 se 
koruzni hrošč pojavi prvič 
na Poljskem in na letališču 
Schipol na Nizozemskem. 
In končno se pojavi tudi v 
Bayerjevi domovini Nemči-

ji v letu 2007. Seveda temu sledita pomor če-
bel v Nemčiji in pomor čebel v Sloveniji. Več 
kot očitno je, da prodaja neonikotinoidnih 
insekticidov ni pravočasno pokrila stroškov 
razvoja, zato je bilo treba koruznemu hrošču 
pomagati k njegovi širitvi.

Od gospoda evropskega ministra Jarca in 
njegovih strokovnih služb bi v tem enkra-
tnem in neponovljivem zgodovinskem tre-
nutku predsedovanja EU pričakoval predlog 
raziskave "očetovstva" koruznega hrošča. 
Tako kot je danes mogoče z modernimi mo-
lekularnimi orodji dokazati očetovstvo, je 
mogoče dokazati tudi izvor koruznega hro-
šča. In zelo verjetno bi te raziskave pripeljale 
do vrat razvojnih laboratorijev proizvajalk 
neonikotinskih insekticidov.

Ubijanje čebel je v tej zgodbi zgolj nekaj 
minornega. Nihče od evropskih kmetijskih 
ministrov nam ni postregel s podatkom ali 
zgolj z grobo oceno, koliko odstotkov na-
ravnih opraševalcev je od leta 1992 izgini-
lo iz evropskega prostora. Niso pa izginili 
le naravni opraševalci, izginjajo tudi druge 
koristne žuželke in žuželke, pomembne za 
stabilnost vodnih ekosistemov. Čisto vsak 
izmed nas lahko izvede preprost poskus, 
zapelje naj se čez Slovenijo in na vetrobran-
skem steklu prešteje število pack, ki jih je 
povzročil trk z žuželkami. Že rahlo brskanje 
po spominu bo pokazalo signifikantno raz-
liko v številu. Včasih je bilo treba v tem le-
tnem času opraviti najmanj en postanek na 
bencinski črpalki za čiščenje vetrobranskega 
stekla. Na čigavi strani je evropski minister 
Jarc, nam je nekaterim postalo jasno ob pre-
povedi nekaterih neonikotinskih insektici-
dov in ob nestrokovni razlagi ob zadnjem 
pomoru čebel. Več ali manj je prepovedal 
tiste neonikotinske insekticide, za katere je 
sezona prodaje že mimo. Seveda v nasprotju 
z direktivo o boju proti koruznemu hrošču. 
Ob prepovedi vseh bi imel na vratih pred-
stavnike proizvajalcev z grožnjami s tožbo 
in še s čim.

dr. Gorazd Pretnar, mikrobiolog

Iz preteklih izkušenj pomora čebel, pov-
zročenega z namakanjem semen v neoni-
kotinske insekticide, vemo, da čebele iz-
gubijo sposobnost orientacije. Posledica je 
izpraznitev panjev. Tokrat so čebele umrle 
v panjih in pred njimi. Delavke so umrle 
čebele pospravile pred panje. Torej je šlo 
za drugačno obliko zastrupitve, kot nam jo 
opisuje minister Jarc. Zamolčal nam je, da 
neonikotinski insekticidi razpadajo drug v 
drugega. Tiametoksam razpade v pončo, ki 
je bil najden v čebelah. Delo gospoda Jarca 
je mogoče dihotomno oceniti: ali zavajajo-
če ali pa ob sebi nima strokovnjakov. Oboje 
za nas pomeni odprtje temeljnega vprašanja 
prehranske varnosti.

Poboj čebel, poboj naravnih opraševalcev, 
poboj žuželk, pomembnih za obstoj ekosite-
mov, to so indikatorji, da bomo v kratkem 
lačni. Za razumevanje te trditve je potrebno 
pogledati veliko sliko. V veliki sliki se nam 
prikaže odprtje semenske banke Svalbard 
Global Seed Vault. Sprva sem tudi sam po-
mislil: nekdo je mislil na globalno prehran-
sko varnost. Odkar sem spoznal, kdo stoji za 
projektom, pa se ne morem znebiti občutka, 
da je scenarij črn. Za tem projektom najde-
mo znano ime Rockefeller, ki je v zgodovini 
povezano z ultraneonacističnimi idejami 
planetarne depopopulacije. Projekt so fi-
nancirali poleg norveške vlade, Bill & Me-
linda Gates Foundation, DuPont/Pioneer 
Hi-Bred, nosilec največjega števila patentov 
gensko spremenjenih organizmov, Syngen-
ta, Rockefeller Foundation, CGIAR.

CGIAR - Consultative Group on Interna-
tional Agricultural Research pa so ustanovili 
Ford Foundation, Kellogg Foundation, Roc-
kefeller Foundation, Syngenta Foundation 
for Sustainable Agriculture. Stari znanci 
evgenike.

Sprašujem se, čemu potrebujemo v granit 
in led skrito semensko banko, zavarovano z 
oboroženo stražo in z za bombe neprebojni-

mi vrati. Kaj vedo ustanovitelji in financerji, 
česar mi ne vemo? Ali so gensko spreme-
njeni organizmi že ušli izpod kontrole. Bolj 
verjetno je v ozadju nova, bolj perfidna kon-
trola človeške populacije, čemur se veleka-
pital v rokah družine Rockefeller nikoli ni 
odrekel. Evropejci smo s svojo splošno izo-
brazbo, na kateri je slonel odločen "ne" gen-
sko spremenjenim organizmom, trn v peti 
multinacionalk in Rockefellerjeve družine. 
Nenaključen prelet koruznega hrošča prek 
Atlantika je samopomoč multinacionalk 
k prisili Evropejcev, da sprejmemo gensko 
spremenjene organizme.

Bolj pozornemu poznavalcu razmer ne 
uide podrobnost v evropski kmetijski poli-
tiki, kjer se piscem bolj iz nevednosti zapiše, 
da manjši kmetje opuščajo pridelavo in pro-
dajajo svojo zemljo. Točno to je del načrta 
multinacionalk, ki iz velikih kmetov delajo 
odvisnike. Mali pa so jim trn v peti. Zato so 
malim kmetom širom Evropske skupnosti 
odvzeli pravico do lokalnega trga. Pravica 
kmetov do lokalnega trga ni vaška ali me-
stna tržnica. Lokalni trg malih kmetov smo 
vsi njihovi sosedje. Pa mali kmetje niso trn 
v peti multinacionalk zgolj zaradi lokalnega 
trga in s tem ključnega mehanizma uravna-
vanja cen. Mali kmetje imajo svoja semena 
in svoje varietete, prilagojene na njihovo ži-
vljenjsko okolje. Te varietete ne potrebujejo 
kemije. Selekcionirali so jih dedje in pra-
dedje. Imel sem srečo, da sem opazoval svo-
jo staro mamo, kako skrbno je v jeseni pre-
gledovala rastline v svojem vrtu in odbirala 
najboljša semena. Skrbno, bolj kot zlatnino, 
jih je shranila v papirnate vrečke, jih označi-
la in po vzoru svojih prednikov vse potrebno 
in pomembno zapisala.

Ni prepozno, samo spregledati je treba. 
Spregledati, da ne bomo čez leta brali, da 
so potomci Rockfellerjeve družine skupaj z 
ne vem kom razvili cepivo, ki vsebuje gen za 
omejevanje življenjske dobe ljudi.

Spoštovani bralci Ovtarjevih novic!
Pred vami je za-

nimiv in poučen 
članek dr. Gorazda 
Pretnarja »Prelet 
koruznega hrošča 
preko Atlantika«. 

Članek sem prebral pred leti, zdel se mi je 
zanimiv, zato sem ga ohranil. Ker smo v času 
podpisa trgovinskega sporazuma s Kanado 
– CETA in priprav na sporazum z ZDA – 
TTIP, se mi je zaradi njegove aktualnosti 
zdelo primerno, da ta članek posredujem v 
uredništvo Ovtarjevih novic. Dr. Pretnar mi 
je dovolil, da se njegov članek objavi v na-
šem časopisu.

CETO smo že podpisali, oprostite ne mi, 
ampak veljaki v Bruslju, ki bi naj skrbeli za 
dobrobit prebivalcev EU. Podpis je uspel ne 
glede na proteste po vsej Evropi. Tudi »Da-
vidu« ni uspelo premagati »Goljata«, ker 
je moral edini parlament – Valonski, ki se 
je upiral podpisu, zaradi grozovitih priti-
skov popustiti. Vsi ostali so pokleknili brez 

pritiskov. Tako se da čutiti, kakšna je moč 
multinacionalk. Po podpisu obeh sporazu-
mov, tako CETE kot TTIP-ja, in veljavnosti 
obeh, se bodo šele videle vse posledice. Vsaj 
eno naj omenim, ta je, da bo lahko multi-
nacionalka tožila posamezno državo EU 
za odškodnino, ko bi ocenila, da ima zara-
di sprejete zakonodaje države premajhen 
dobiček. Še sploh potrebujemo državo, če 
ne sme sprejemati zakonodaje, ki bi ščitila 
svoje državljane in ne istočasno zmanjševa-
la dobičke multinacionalk? Posledic, ki se 
bodo odražale v kmetijstvu, pa rajši sploh ne 
omenim!

Pa še nekaj, ko bosta oba sporazuma sto-
pila v veljavo, multinacionalkam ne bo več 
potrebno pošiljati raznih »HROŠČEV« ile-
galno, potem bodo lahko »HROŠČKE« po-
šiljali legalno!

Sam sem proti obema sporazumoma iz 
čisto preprostega razloga – hočejo mi ga vsi-
liti! 

Ludvik Matjašič, Gočova

Navadna smreka (Picea)
Prelepo je to božično drevo, ki ga je zima odela v srebro.
Najlepši okras za mesto in vas, ko polnoč zvonovi pojo. (A. Mežek)

Smreka je drevo piramidaste rasti, ki 
lahko zraste v višino tudi do 50 m. Deblo 
ima prekrito s skorjo (lubjem) sivo-rdeče-
rjave barve. Storži so valjasti in visijo 
navzdol. Iglice so okrog in okrog vejic. Vonj 
je prijetno smolnat, enak vonj ima tudi les. 
Ljudska imena so: jela, jel, hvoja, cmreka.

V ljudskem zdravilstvu je bila smreka 
(tudi drugi iglavci) zelo cenjena in uporab-
na, saj so iz nje pripravljali: sirup, mazila, 
kopeli, čaje in pripravke za vtiranje. Smreka 
vsebuje: eterično olje, grenčine, čreslovine 
in smole. Pomladi nabiramo brste (vršičke), 
ko so še smolnati. Iz njih pripravimo sirup, 
ki ga naredimo tako, da po plasteh v koza-
rec nalagamo vršičke in sladkor (med), za-
dnja plast je sladkor in pustimo na toplem, 
da nastane sirup, ki ga hranimo v temnih 
steklenicah na hladnem. Uporabimo ga pri 
vseh boleznih pljuč. Čaj iz vršičkov pripra-
vimo kot poparek iz dveh žličk na skodelico 
vode. Stoji do 10 minut, precedimo, sladka-
mo z medom. Takšen čaj pijemo pri kašlju, 
katarju dihalnih poti, gripi, katarju me-
hurja, za čiščenje krvi, proti krvavitvam iz 
dlesni in skorbutu. Ker vsebuje C-vitamin, 
deluje tudi proti pomladanski utrujenosti. 
Za boljši učinek mu v tem primeru lahko 
dodamo še limono. Nabrane vršičke mora-
mo čimprej porabiti sveže ali jih posušiti, 
da ne pride do prevelike izgube C-vitamina. 
Ašič svetuje kopel, ki jo pripravimo iz dveh 
kilogramov vejic in iglic, ki jih kuhamo v 
šestih litrih vode 20 minut. Precedimo, 
vlijemo k vodi v kadi, kopamo se zjutraj 
do 20 minut dvakrat tedensko. Kopel lajša 
revmo, protin in živčno oslabelost. Poparek 
lahko uporabimo tudi kot inhalacijo pri 
katarjih in vnetjih dihalnih poti. Tinkturo 
naredimo iz mladih smolnatih storžkov, 
ki jih za tri tedne namočimo v vsaj 70 % 
alkohol. Razredčeno uporabljamo za vti-
ranje pri revmi. Poleti nabiramo smolo, iz 
katere naredimo smolnato mazilo. Tega 

uporabljamo za celjenje ran, masiranje pri 
revmi, pri obolenjih dihal pa se namažemo 
po prsih. Z destilacijo lahko naredimo ete-
rično olje, ki prav tako deluje proti prehla-
du, nahodu, bronhitisu in drugih boleznih 
dihal. Z dodatkom eteričnega olja si lahko 
pripravimo kopel ali masažno olje za boleče 
sklepe. S pršilom, v katerega dodamo ete-
rično olje smreke, osvežimo in razkužimo 
bivalne prostore v času prehladov in gripe. 
Seveda pa moramo pri uporabi eteričnega 
olja natančno upoštevati navodila. Tudi pri 
nakupu le-tega moramo biti pazljivi, da si 
bomo priskrbeli kvaliteten naraven proi-
zvod. Poleg navadne smreke poznamo tudi 
več vrst okrasnih sort smrek, ki so primer-
ne za zasaditve v parkih in večjih vrtovih. 
Za božično drevesce pa vam priporočam 
nordijsko, saj ji iglice ne odpadajo in ima 
zelo prijeten vonj.

Smrečico in jaslice so včasih postavljali 
24. decembra. Ko boste pri tem prijetnem 
opravilu, se spomnite, kje so vaše »koreni-
ne«, kajti jaslice so lahko take ali drugačne, 
majhne, velike, preproste, barvite … Ven-
dar so najlepše tiste, ki jih je naredila roka 
tistega, ki je vanje vdihnil ljubezen. Pa naj 
bo to okorna roka vaškega rezbarja, roka 
gospodinje, ki jih je oblikovala iz testa, ali 
roka lončarja, ki je iz gline izdelal figurice. 
Vse te jaslice so nadaljevanje izročila naših 
prednikov in ne smejo utoniti v pozabo. 
Tudi mi nismo le od danes, vsak izmed nas 
ima svojo zgodbo, ki govori o naših koreni-
nah, zasidranih v zemlji, na kateri živimo. 
Povezanost z zemljo nam daje notranji mir. 
Največji smisel božiča je: mir v duši in na 
zemlji! In prav takšnega miru vam želim v 
prihajajočem letu! Narava naj vam polepša 
vsak dan z drobnim cvetom, ob katerem se 
ustavite, povonjajte in občudujte. Predvsem 
pa bodite zanj hvaležni.

Marija Čuček
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Območje se obdeluje po načelih agro-
ekologije in temelji na tradicionalnih 
naravnih pristopih upravljanja kulturne 
krajine, ki se je skozi stoletja ohranil skoraj 
nespremenjen. Kmetje se poslužujejo metod 
ekološkega kmetovanja. Pridelava temelji na 
rednem kolobarjenju različnih vrst kulturnih 
rastlin in ročni obdelavi. Pri pridelavi 
ne uporabljajo umetnih gnojil, temveč 
pridelujejo lasten kompost iz odpadne 
biomase, ki ostane na vrtovih. Pridelke pred 
škodljivci ščitijo z naravnimi metodami, 
da očuvajo kakovostno prst ter izvirsko 

in podtalno vodo pred zastrupljanjem z 
nevarnimi kemičnimi snovmi.

V okviru združenja skupnostnih vrtov de-
luje tudi semenska banka z namenom ohra-
njanja in širjenja tradicionalnih avtohtonih 
vrst sadja in zelenjave v lokalnem okolju, ki 
so prilagojene za gojenje tako v ravninskem, 
hribovitem in gorskem območju. Pester iz-
bor avtohtonih vrst, ki so dobro prilagoje-
ne na lokalne okoljske razmere, zagotavlja 
uspešno pridelavo raznolikih pridelkov tudi 
v hladnejših višje ležečih legah in v obdo-

bju z manj padavin. Trenutno se v okviru 
semenske banke izvajajo številne raziskave 
starih tradicionalnih vrst semen, ki bodo 
zagotovile ohranitev in nadaljnjo produk-
cijo starodavnih sort paradižnika, čebule, 
brokolija ipd. Izvedena je bila tudi raziskava 
starodavnih sadnih drevesnih vrst, na pod-
lagi katere je bila izdelana njivska zbirka 19 
različnih sort jablan in hrušk ter vključuje 
tudi vrste češnje, slive in marelice. 

V bodoče želi kooperativa Sala vrtov usta-
noviti lastno semensko banko starodavnih 
vrst sadja in semen, ki bo zagotavljala širitev 

in promocijo semen 
med lokalnimi kmeti. 
V banko so vključili 
tudi avtohtone vrste 
oljk iz lokalnih oljč-
nikov, ki soustvarjajo 
podobo tradicionalne 
kulturne krajine vr-
tov Sala, in najstarejša 
drevesa dosegajo tudi 
častitljivih 1000 let. 

Predstavljeni primer 
dobre prakse kaže, da 
skupnostni vrtovi v 
podeželskem okolju 
prinašajo številne ko-
risti in bistveno pri-
spevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja ne 
le posameznika, tem-
več celotne skupnosti. 

Dobro organizirana skupnost, ki temelji 
na tesnem sodelovanju članov, medsebojni 
pomoči, spoštovanju in ohranjanju lokalne 
tradicije, združevanju znanja in izkušenj, 
visoki ekološki ozaveščenosti posameznikov 
izboljšuje družbene, socialne in okoljske 
razmere ter spodbuja razvoj lokalnega pod-
jetništva. 

Janja Lužnik, univ. dipl. inž. kraj. arh., 
Mednarodni center za ekoremediacije, 

Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 
Maribor, janja.luznik@um.si, 031 606 584

Samooskrbni skupnostni vrtovi na podeželju kot 
gonilo trajnostnega razvoja lokalne skupnosti

Skupnostni vrtovi za spodbujanje lastne 
samooskrbe in ekološke pridelave hrane 
so v svetu kot tudi pri nas že dobro uve-
ljavljen trend, ki se običajno pojavlja kot 
odgovor na aktualne družbene in okoljske 
razmere, vezane predvsem na nizko sto-
pnjo samooskrbe s kakovostno in zdravo 
hrano. 

V zadnjih desetletjih je v lokalnih oko-
ljih zaznati porast različnih iniciativ in 
pobud po medseboj-
nem združevanju in 
samoorganiziranju z 
namenom zagotavlja-
nja primarnih soci-
alnih, družbenih in 
eksistenčnih potreb, 
promoviranja trajno-
stnega razvoja in alter-
nativnih načinov biva-
nja in delovanja tako 
posameznikov kot 
celotne skupnosti. V 
nadaljevanju podrob-
neje predstavljamo 
zanimiv primer dobre 
prakse skupnostnih 
vrtov v podeželskem 
območju južne Italije. 
V okviru mednaro-
dnega projekta z nazivom Euro-EducATES 
(več o projektu na http://www.euroeducates.
eu/sl/), ki se v obdobju 2015-2018 izvaja v 
okviru programa Erasmus+ in obravnava 
področje agroekologije, katerega projektni 
partner je tudi Mednarodni center za eko-
remediacije iz Univerze v Mariboru, smo si 

ogledali primer dobre prakse samooskrbnih 
skupnostnih vrtov na območju naselja Sala 
Consilina v pokrajini Salerno v regiji Kam-
panija v Južni Italiji.

Skupnostni vrtovi Sala so urejeni na ro-
dovitni ravnici reke Tanagre v naselju Sala 
Consilina v pokrajini Salerno v regiji Kam-
panija. V sistem vrtov so vključeni tudi oljč-
ni nasadi na obronkih okoliškega hribovja 
ter t.i. gorski vrtovi lokalnega območja. 
(Spletni vir: https://www.google.si/maps/pl
ace/84036+Sala+Consilina,+Salerno,+Italija
/@45.264774,6.0014907,5z/data=!4m5!3m4
!1s0x1339254cdb5ca9c1:0x9b9db6a6a2bd2
b0f!8m2!3d40.4019157!4d15.5908015)

Skupnostni vrtovi Sala so bili ustanovlje-
ni na pobudo lokalnega prebivalstva na-
selja Sala Consilina predvsem z namenom 
izboljšanja možnosti preživetja na podeže-
lju, ohranjanja kakovosti rodovitne prsti in 

izvirske vode za potrebe namakanja, ohra-
njanja agro-ekoloških ekosistemov in sta-
rodavnih avtohtonih vrst sadja, zelenjave in 
zelišč. Skupnost sestavljajo predvsem mali 
lokalni kmetje, upokojeno prebivalstvo in 
mlajši posamezniki. Sistem omogoča preži-
vetje lokalnih kmetov z izvajanjem dopolnil-
ne dejavnosti, prodajo lastnih pridelkov in 
predelkov in izboljšujejo kvaliteto bivanja 
in zdravje ljudi v lokalnem okolju. Člani vr-

tove primarno obdelujejo za lastne potrebe, 
viške pridelkov in predelkov pa prodajajo 
na lokalni tržnici in v lokalnih trgovinah, s 
čimer zagotavljajo kratke dobavne verige in 
kakovostne sveže pridelke v lokalnem oko-
lju. Lokalno prebivalstvo si prizadeva v svoje 
kroge pritegniti tudi čim več mladih ljudi, ki 
se zaradi boljših delovnih mest in izobraže-
vanja trenutno množično izseljujejo iz po-
deželskih območij v večja mestna središča. 
Kljub temu se tudi mladi vse bolj zavedajo 
pomena kakovostne pridelave hrane, ohra-
njanja lokalne tradicije in naravnih obno-
vljivih virov in se vse pogosteje vključujejo 
v različne aktivnosti. 

V pridelovalno območje so vključeni mali 
družinski vrtovi na rodovitni ravnici nekoč 
poplavne reke Tanagri, pridelovalne povr-
šine na obronkih okoliških hribov ter t.i. 
gorski vrtovi okoliškega gorskega predela in 
skupno obsega skoraj 800 ha pridelovalnih 
površin.Tradicija obdelovanja vrtov na tem 
območju je izredno dolga in sega vse do ob-
dobja neolitika, kar dokazujejo številni ar-
heološki ostanki, ki so bili v preteklosti naj-
deni na območju današnjih vrtov, kot tudi 
srednjeveški namakalni sistem izpred 3000 
let, ki se je skoraj nespremenjen ohranil vse 
do danes.

Vrtovi so v dolini zasloveli predvsem za-
radi obsežnega tradicionalnega znanja in ve-
ščin lokalnega prebivalstva, ki skozi vse leto 
zagotavlja bogato in pestro pridelavo zele-
njave, sadja in zelišč, ne da bi pri tem poslab-
šali rodovitnost prsti. Lokalno prebivalstvo 
je visoko ekološko ozaveščeno in se zaveda 
pomena ohranjanja naravnega okolja. Pred-
nost dajejo visoki stopnji biotske pestrosti 
kulturnih in gojenih rastlin in ohranjanju 
stabilnih agro-ekoloških ekosistemov zno-
traj celotnega obdelovalnega sistema. Vsaka 
družina v svojem vrtu prideluje raznolike 
vrste zelenjave, vinske trte, sadnega drevja. 
Ob pogledu na vrtove se zazdi, da prav no-
bena ped zemlje ne sme ostani neizkorišče-
na. V času ogleda so vrtovi zasajeni z jesen-
sko sezonsko zelenjavo, kot so brokoli (vrsta 
broccollini), paradižnik, solata, endivja, ze-
lje, cvetača, čebula. V pomladanski sezoni so 
vrtovi bolj cvetoči, saj so med grede vključe-
ne tudi številne cvetlice, ki spodbujajo poli-
nacijo in v vrtove privabljajo koristne insek-
te za naravno zatiranje škodljivcev. Rastline 
v vrtovih sadijo po principu dobrih sosed, 
kjer se različne vrste med seboj spodbujajo 
pri rasti. Tako v gredo paradižnika zasadijo 
tudi vrsto koruze, ki v bolj vročem obdobju 
rastline paradižnika ščiti pred sončno pripe-
ko. Prav tako med gredami zasledimo veliko 
sadnega drevja, ki prispeva k ugodnejšim 
mikro-klimatskim razmeram.

Za zagotavljanje kakovostnega in zdravega 
pridelka je izredno pomembna neoporečna 

kakovostna pitna izvirska voda, ki jo skupnost 
uporablja za zalivanje vrtov. Preplet manjših in 
večjih jarkov starodavnega namakalnega siste-
ma zagotavlja obilen pridelek tudi v poletnem 

obdobju z manj padavin. Prebivalci so izredno 
ponosni na svojo izvirsko vodo in jo skrbno 
varujejo pred onesnaženjem, zato na svojih 
vrtovih ne uporabljajo strupenih kemičnih 

sredstev.

Rastline se v vrtovih sadi po načelu dobrih sosed, ki se medsebojno 
spodbujajo v rasti. Koruza, zasajena ob paradižniku, ščiti pridelek pred 

direktnim soncem. V vrtovih je zaslediti tudi veliko sadnega drevja in 
vinske trte, ki blagodejno vplivajo na mikro-klimatske razmere. 

Lokalno prebivalstvo naselja Sala Consilina svoje družinske skupnostne 
vrtove obdeluje po tradicionalnih metodah in principih agro-ekologije. 
Pester nabor tradicionalnih avtohtonih kulturnih rastlin, ki so odločno 

prilagojene na lokalne razmere, in ohranjanje rodovitnosti prsti zagota-
vlja bogat pridelek skozi vse leto.

VAŠ POOBLAŠČENI HCE MONTER TOPLOTNIH 
ČRPALK IN KLIMATSKIH NAPRAV

041 688 413, www.elektro-polanec.si

Zakaj je ogrevanje s toplotno črpalko najcenejše?
V začetku ogrevalne sezone nas prodajalci ogrevalne opreme nenehno spodbujajo k 

nakupu novih ogrevalnih peči, s katerimi bomo prihranili pri ogrevanju naše hiše. Prodajalci 
plinskih peči zagotavljajo, da je ogrevanje s plinom  najcenejše, prav tako prodajalci infrardečih 
panelov, sledijo jim prodajalci peletnih peči in prodajalci toplotnih črpalk. 

Pred nakupom si je dobro pogledati cene energentov in iz njih izračunati, koliko nas bo 
ogrevanje v resnici stalo. Če je energent zelo drag, potem je nesmiselno pričakovati, da bo 
ogrevanje ugodno in poceni. Spodnja razpredelnica prikazuje cene različnih energentov.

Energent Cena na enoto Kurilna vrednost 
energenta

Cena za 1 kWh 
toplotne energije

Plin iz plinohrama (propan, butan) 3,65 EUR za 1 m3 27,9 kWh za 1 m3 0,13 EUR
Elektrika 0,11 do 0,12 EUR 1 kWh za 1 kWh 0,11 do 0,12 EUR
Olje 0,85 EUR za L 10,1 kWh za 1 L 0,08 EUR
Zemeljski plin 0,65 EUR za m3 9,5 kWh za m3 0,07 EUR
Peleti 0,2 do 0,3 EUR za kg 5 do 5,5 kWh za 1 kg 0,04 do 0,06 EUR

Ogrevalno telo (energent) Cena za 1 kWh Izkoristek peči/toplotne 
črpalke

Dejanska cena za 
1 kWh toplotne 
energije

Plinska peč (plin iz plinohrama) 0,13 EUR 100% 0,130 EUR
Oljna peč (olje) 0,08 EUR 90% 0,090 EUR
Infrardeči paneli (elektrika) 0,11 do 0,12 EUR 130% 0,090 EUR
Plinska peč (zemeljski plin) 0,07 EUR 100% 0,070 EUR
Peč na pelete (peleti) 0,04 do 0,06 EUR 90% 0,045 do 0,065 EUR
Toplotna črpalka in radiatorji 0,11 do 0,12 EUR 240 do 300% 0,04 do 0,05 EUR  
Toplotna črpalka in talno ogrevanje 0,11 do 0,12 EUR okoli 360% 0,035 EUR

Cene na trgu 
se nenehno 
spreminjajo, 
zato računajte 
na zmerna 
odstopanja

Dejanska cena 
je zelo odvisna 
od izkoristka. 
Vrednosti v 
tabeli lahko 
zato odstopajo.

Sedaj je potrebno preveriti še izkoristke različnih peči. Boljši kot je izkoristek, ceneje se boste 
seveda ogrevali.

Kot je že dalj časa znano, je najdražje ogrevanje s plinom iz plinohrama, sledijo mu električne 
in oljne peči ter infra rdeči paneli.  Najcenejše je ogrevanje s toplotno črpalko. Za točen izračun 
prihranka pri montaži toplotne črpalke pokličite specialista za ogrevanje, podjetje ELEKTRO 
POLANEC, s. p., na telefon 041 688 413. Za vas bomo izdelali izračun prihranka za vašo 
hišo ali stanovanje ter ga primerjali z višino investicije. Pri nakupu vam pomagamo izpolniti 
vprašalnik Eko sklada, ki vam lahko prinese od 1.000 do 2.500 EUR subvencije.
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Silvo Slaček
župan Občine Sveta Ana

Treba je gledati kvišku in ne v tla,
treba je gledati naprej, ne nazaj,
treba je gledati ven, ne noter
in treba je ponuditi roko.

(Edward Everett Hale)

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO NOVO LETO 

2017!

Spoštovani!
Na svetu smo kratek čas, zato ga dobro izkoristimo. Delajmo dobro, 
mislimo pozitivno, naj črnogledost zamenja vedrina.
Skupaj in ne drug proti drugemu naj bo naše vodilo za leto 2017.  
S sosedsko pomočjo so stvari lažje rešljive.
Vse dobro v letu 2017 in vesel božič vam želim!!

Peter Golob, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Voličina

Andrej Kocbek, 
predsednik sveta  

krajevne skupnosti Lenart

Želim, da bi se nam uresničile vse želje,
pričakovanja in sanje, tudi tiste, visoko nad oblaki. 
Vesele božične praznike in srečno novo leto 2017 Vam želim,

BOŽIČNO-NOVOLETNE POSLANICE



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 11 | 23. DECEMBER 2016 | 19 

 MED LJUDMI

Božično voščilo častnega dekana Martina Bezgovška

Božič je tu

Komaj smo stopili v mesec decem-
ber, se že zablesti čudoviti sij luči, 
ki krasi naša naselja, naše domove, 

naše poti in celo naš ritem vzdušja. Zdi se, 
da so te luči s posebnim sporočilom, ker 
niso namenjene za tisto nujno razsvetljavo, 
ampak morejo vabiti k praznovanju življe-
nja. Srce krščanske duhovnosti je spreje-
manje in odkrivanje resnice, da je Jezus 
Božji Sin in se je kot tak rodil v času in da 
živi med nami. Izvor teh luči je v pripravi 
na praznovanje rojstnega dne novorojenca 
deteta Jezusa. 

Ta Jezus, Božji Sin, pride kot otrok v 
ta svet, prinaša toliko dobrega, da želimo 
skozi vse čase praznovati njegov rojstni 
dan. V tem pogledu tiči odgovor, zakaj je 
med ljudmi za božič toliko bližine, prija-
znosti in odprtosti drug do drugega. Kar 
za vse ljudi, ne glede na leta, je dano dovolj 
izzivov za doživljanje nekaj lepega. Vsa 
simbolika adventnih in božičnih dni nas 

nagovarja in celo vabi, da jih skupaj izbe-
remo in postavimo v naših domovih in še 
posebej v cerkvi, kjer smo vsi sprejeti prav 
zaradi tega praznovanja. To vzdušje še živi 
in se odpira v bodočnost, za voščilo dobre-
ga za novih 365 dni novega leta.

Ta prijetna drža tiho izžareva spoznanje, 
da bi vsak rad praznoval, da ima vsak da-
nosti in hrepenenje praznovanja in da je 
vsak prepoznal dragocenost življenja No-
vorojenega in da smo zaradi tega dejstva 
vsi bogastvo drug za drugega. Zdi se, ka-
kor da ti prazniki izzivajo najpristnejše in 
najplemenitejše danosti naše človečnosti 
ali kvalitete osebnosti. 

Katere luči so še potrebne, da bi videli 
drug v drugem vrednoto? In ko tako luč 
najdemo, slišimo ali srečamo, ostane prije-
ten napor, da ta luč ne ugasne, da ni zavr-
žena. Lepe božične in novoletne praznike 
vam želim.

Martin Bezgovšek

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

 
BONE LAHKO KUPITE V NAŠEM STUDIU. Tel: 02/72 90 280; info@foto-tone.si; www.foto-tone.si

PODARITE SVOJIM NAJDRAŽJIM NAJLEPŠE DARILO

PODARITE DARILNI BON  za studijsko
fotografiranje

Želimo vam 
prijeten Božič
ter srečno in
uspešno 2017!

25 LET
Z VAMI

Hvala vsem našim zvestim strankam, ker znate ceniti dobro fotografijo!

Romanje župnije sv. Lenarta v Rim, 
Vatikan in Assisi

»Življenje je romanje in človek je popo-
tnik, romar, ki prehodi pot do želenega 
cilja. Tudi za to, da dospe do svetih vrat 

v Rimu in v vsakem drugem kraju, bo moral 
vsak glede na svoje moči opraviti romanje 
… Romanje naj bo torej spodbuda za spreo-
brnjenje. Ko bomo stopili skozi sveta vrata, 
se bomo pustili objeti Božjemu usmiljenju 
in se bomo obvezali, da bomo tudi mi usmi-
ljeni z drugimi, kakor je Oče z nami.« (papež 
Frančišek)

Tako je v svetem letu Usmiljenja na po-
budo nekaterih posameznikov tudi župnija 
Lenart v Slovenskih goricah v sodelovanju z 
agencijo Aritours pripravila romanje v Rim, 
Vatikan in Assisi. Na pot v večno mesto se 
nas je podala mešana množica posamezni-
kov različne starosti in različnih pričako-
vanj. Nekateri z željo spoznati zgodovinske 
znamenitosti večnega mesta, drugi z željo 
stopiti skozi sveta vrata bazilike prvega Je-
zusovega naslednika, spet drugi srečati se 
čim bližje s papežem Frančiškom, ki smo 
ga na izredni avdienci v veliki množici imeli 
čast pozdravili prav od blizu, ali pa se zgolj 
ustaviti pri grobu svetniškega papeža Janeza 
Pavla II. 

Naša romarska pot se je pričela 20. 10. 
2016 v zgodnjih jutranjih urah na avtobusni 
postaji v Lenartu. Trinajsturno vožnjo z av-
tobusom s kratkimi vmesnimi postanki smo 
bogatili s skupno molitvijo in pesmijo, z mi-
selno bogatitvijo duhovnega vodje romanja, 
dekana Janka Görgnerja, župnika pri Svetem 
Juriju v Slovenskih goricah, in vodičke Ma-
rije, slišali so se tudi živahni pogovori novih 
dogodivščin željnih romarjev, posamezniki 
pa smo se v tišini prepustili premišljevanju o 
smislu romanja v svetem letu. 

 V našem 4-dnevnem druženju smo ob 
ogledu različnih arhitekturnih znameni-
tosti začutili hiter in bogat življenjski utrip 
zgodovinskega mesta Rim, saj so ulice do 

zadnjega kotička napolnjene s turisti različ-
nih narodnosti, vsaka izložba je napolnjena 
z raznoraznim trgovskim blagom, gostinska 
ponudba je na voljo, kamorkoli se obrneš, 
in pravzaprav v vsej tej veličini ne najdeš 
praznega lokala. Kamorkoli se ozre oko v 
tem mogočnem mestu, ugleda mogočne 
stavbe in palače, obeliske, trge, bazilike … 
Ob ogledu vse te veličine človek začuti svo-
jo majhnost in se zave dejstva, da je nekje 
daleč od našega majhnega sveta že mnogo 
let pred nami v interesu umetnosti in kul-
ture nastalo nekaj veličastnega in nepono-
vljivega. Seveda smo se na tem svetem kraju 
srečali tudi z našim rojakom, Sebastijanom 
Valentanom, ki nam je pokazal kolegij, kjer 
študira, in tudi njihovo starodavno, a ven-
dar izjemno knjižnico. Poseben dan za nas, 
romarje, je bila sobota, ko smo s številnimi 
romarji iz vsega sveta do zadnjega kotička 
napolnili Trg svetega Petra in prisostvovali 
izredni avdienci papeža Frančiška ob svetem 
letu Usmiljenja. Po avdienci smo imeli mašo 
v nizozemski cerkvi sv. Mihaela Nadange-
la, ki jo je daroval kardinal Franc Rode ob 
somaševanju Sebastijana in našega dekana 
Janka. V nedeljo smo se na poti proti domu 
ustavili še v Assisiju, mestu Sv. Frančiška, in 
se poglobili v njegov prostor molitve in pre-
mišljevanja. 

Naše štiridnevno druženje se je tako pre-
hitro zaključilo. Kljub različnim pričakova-
njem smo se proti domu odpravili kot velika 
družina, z bogatimi duhovnimi vtisi in sveže 
stkanimi medsebojnimi vezmi. Obliti z bož-
jim Usmiljenjem smo v zgodnjih ponedelj-
kovih jutranjih urah zapustili avtobus in se 
podali v zavetje toplih domov. Kljub napor-
nim štirim romarskim dnem pa nam je bilo 
na tej sveti poti skupno le eno: »Vsi smo lah-
ko občutili ljubezen Boga, ki tolaži, odpušča 
in daje upanje.«

Vida Ornik, foto: Srečko Šalamun

Srebrni znak za patronažno medicinsko 
sestro Marijo Firbas

Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Maribor je 
diplomirani medicinski sestri Mari-

ji Firbas podelilo srebrni znak, kar v krogu 
zdravstvenih delavcev pomeni veliko pri-
znanje.

Priznanje lahko prejme član društva, ki je 
s svojim delom in aktivnostjo doprinesel kar 
največ k prepoznavnosti in krepitvi vloge 

dela medicinskih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov na področju zdravstvene nege. 
Marijo Firbas – patronažno diplomirano 
medicinsko sestro, zaposleno v Zdravstve-
nem domu Lenart, so za priznanje predlaga-
le sodelavke patronažnega varstva in Amig-
dala, d. o. o., – Ambulanta Cerkvenjak. 

»Priznanje mi zelo veliko pomeni«, je 
povedala Marija Firbas, »saj to ni samo 

priznanje moji strokovnosti, je pa mnenje 
in ocena mojih sodelavcev, ki so me za to 
priznanje predlagali.«

 »Dobra dela, ki jih storiš danes, bodo do 
jutri pogosto pozabljena – delaj jih kljub 
temu«, je zapisala mati Tereza. 

Kot patronažna medicinska sestra Marija 
zna združevati znanje in etiko, od česar je 
odvisna razlika med življenjem in smrtjo, 

med dobrim in slabim. 
Varovanca spremlja 
od njegovega rojstva 
do smrti, pri delu je 
odgovorna, saj prihaja 
k ljudem na dom. Nje-
na toplina in nesebič-
na pomoč nista ostali 
neopaženi in včasih 
nasmeh na obrazu 
osamljenega in stisk 
tresoče roke povesta 
več kot tisoč besed. 
Njena vestnost in do-
bra volja marsikomu 
polepšata dan. 

Aktivna je tudi v 
širši družbi, v svoji 
domači občini Cer-
kvenjak, kjer je bila 
v obdobju štirih let 
občinska svetnica. Je 
predsednica Rdečega 
križa že 14 let, krvoda-
jalka, članica upravne-
ga odbora Območnega 
združenja RK Lenart 
in članica Društva 
kmečkih deklet in žena 
Cerkvenjak. 

Težko je vrednotiti 
delo medicinske sestre, 
saj delo presega števil-
ke, norme, statistične 
podatke, človeška to-
plina in nesebičnost pa 
sta nemerljivi in nujno 
potrebni pri delu. Pred 
nami so izzivi in nego-
tovi časi. Naj bo tvoja 
pot še naprej podprta 

s povezovanjem stroke in timskega dela z 
dobrimi idejami. Ostane naj pomemben so-
potnik in opora vsem, ki se trudimo zagota-
vljati visoko raven zdravstvene nege. 

Tone Pavček bi dejal: … »sreča je, če se 
delo dobro opravi in če imaš koga rad.« 

Marija ve, kako to gre.
Marjana Vrhovski, dipl. m. s. 

Predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Maribor Ksenija Pirš, podpredsednik Zbornice Zveze Jože Prestor, 
prejemnica srebrnega znaka Marija Firbas in predsednica komisije za 

podelitev srebrnega znaka DMSBZT Maribor Milena Frankič

Sodelavke patronažnega varstva in ZD Lenart ter Amigdala, d. o. o.
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Zlata poroka zakoncev Irme in Franca 
Rojka iz Oseka

V veselem razpoloženju in s številni-
mi svati sta v soboto, 19. novembra, 
praznovala zlato poroko zakonca 

Irma in Franc Rojko iz Oseka. Zlatoporoč-
no slavje so obogatili s svojim nastopom 
Završki Fantje in Pihalni orkester MOL iz 
Lenarta. Civilni obred 
je potekal v samostan-
ski kleti sv. Martina pri 
Sv. Trojici v Sloven-
skih goricah. Obred je 
ob asistenci Barbare 
Cvetko, ki je predsta-
vila njuni življenjski 
zgodbi, opravil župan 
Darko Fras. Ob na-
govoru zakoncema je 
župan med drugim de-
jal: »V posebno čast in 
veselje mi je, da lahko 
svečano obeležimo 50 
let vajinega zakonske-
ga stanu, saj s svojo 
medsebojno ljubezni-
jo in spoštovanjem 
tako dajeta svetel zgled 
naši družbi, predvsem 
pa seveda mladi generaciji.« Po končanem 
obredu je zakoncema čestital in jima izročil 
priložnostno darilo občine, čaši, v kateri sta 
vgravirani njuni imeni, grb občine in oznaka 
50-letnice poroke. Kakor ob vsaki zlati poro-
ki je tudi tokrat župan odprl trojiško peni-
no vinogradnika Marjana Klobasa, s katero 
je nazdravil s slavljencema. Med civilnim 
obredom so nekaj pesmi zapeli Završki fan-
tje. Po končani civilni poroki sta se zakonca s 
svojimi svati podala v trojiško cerkev, kjer je 

župnik pater Bernard Goličnik ob darovani 
zahvalni maši opravil cerkveni zlatoporočni 
obred. Ob pridigi je zakoncema namenil ne-
kaj lepih besed ter med drugim dejal: »Vsi 
zakonci nimajo te sreče, da bi praznovali 
zlato poroko. Zato bodimo Bogu hvaležni, 

da sta doživela to milost. To bogoslužje pa 
darujemo v zahvalo, da vaju je spremljal v 
vajinem skupnem življenju«. Cerkveno slav-
je sta z igranjem na orgle polepšala Andrej 
Dvoršak in vnukinja Nika Rojko, zapel pa 
je tudi cerkveni pevski zbor. Pred oltarjem 
pa je na flavto zaigrala mlada flavtistka Ana 
Dvoršak. 

Irma, rojena Pukšič, se je rodila leta 1941 
v Oseku. Otroštvo je preživljala kot edinka, 
osnovno šolo pa je obiskovala v Gradišču. 

Zlatoporočenca Irma in Franc Rojko ob civilni poroki  
v kleti sv. Martina pri Sv. Trojici

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v januarju.

Večer hospica z naslovom

Čuječnost v procesu žalovanja
bo v sredo, 4. januarja 2017, ob 17. uri  

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

Čuječnost (nepresojajoče, sprejemajoče zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenu-
tku) je sodoben in aktualen pristop pomoči, ki je lahko koristen tudi za osebe v procesu 
žalovanja. Podobno kot na drugih področjih, čuječnost pri žalovanju deluje preko petih 

mehanizmov. V predavanju si bomo tako pogledali, kako čuječno žalovati in kako nam to 
lahko pomaga.

Predavatelj bo doc. dr. Mihael Černetič, psiholog in psihoterapevt, 
iz mariborske ustanove Pot naprej.

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

Cecilija Urbanič – 95 let

Cecilija Urbanič je v ponedeljek, 21. 
novembra 2016, dopolnila 95 let. 
Gospa Cecilija z možem Jožefom, ki 

pa bo kmalu dopolnil 97 let, živi pri hčerki 
Ceciliji v Benediktu.

Cecilija Urbanič, rojena Tomažič, se 
je rodila 21. 11. 1921 v Drvanji. Prva 
leta po poroki sta z možem živela v Dr-
vanji pri Cecilijinih starših, leta 1966 in 
vse do letošnjega marca, torej polnih 50 
let, je bil njun dom na Zg. Ščavnici 67. 
Da pa je življenje v taki častitljivi staro-
sti enostavnejše, sta se preselila k hčerki 
v Benedikt, ki z veliko mero ljubezni 
skrbi za njiju.

Kot mlad par sta se odločila za sku-
pno pot in si obljubila večno zvestobo 6. 
novembra leta 1946 v Benediktu. Tako 
sta letos, 6. 11., praznovala 70. obletni-
co poroke, železno poroko. V zakonu se 
jima je rodilo 8 otrok, 5 sinov: Jože, Ja-
kob, Janez, Mirko in Roman ter 3 hčer-
ke: Rozina, Cecilija in Marija. Vsi otroci, ra-
zen Mirka in Romana, so bili rojeni doma na 
Drvanji. Prav vsi so si ustvarili lepe kariere 
in bili ali so še cenjeni in spoštovani v svo-
jem poklicu. Najstarejši je postal duhovnik 
in novomašnik leta 1973 in si kasneje ustva-

ril akademsko kariero, saj je leta 1981 dokto-
riral iz filozofije v Rimu. Večina od otrok si 
je ustvarila svoje družine, ki ju razveseljujejo 
z 19-mi vnuki in z 21-mi pravnuki, na katere 
sta ponosna in se jih vedno zelo razveselita. 

Ob njenem prazniku jo je obiskal tudi 
župan občine Sveta Ana Silvo Slaček. Ob iz-
ročitvi simboličnega darila ji je zaželel obilo 
zdravja. 

Anita Rojko

90 let Cecilije Kotar iz Žitenc

V mesecu novembra je župan juro-
vske občine Peter Škrlec znova 
obiskal občanko, ki je slavila 90. 

jubilej. Tokrat je bil na obisku v Žiten-
cah pri Ceciliji Kotar, ki je praznovala 
okroglo 90-to obletnico 25. novembra 
2016. Župan je slavljenki zaželel zdravja 
in lepih trenutkov s svojimi najbližjimi 
tudi v naprej. Cecilija se je sicer rodila 
v Benediktu, v Žitence pa se je preselila 
skupaj z možem Francem. V zakonu se 
jima je rodilo 5 otrok, hči in štirje sino-
vi. Veselje na obrazu pa ji danes rišejo 
že pravnuki in pravnukinje. Cecilije se 
kljub letom zdravje še vedno drži. Kot 
recept za dolgo življenje pa svetuje uži-
vanje domače hrane in seveda zmernost 
pri njej ter trdo delo. D. K.

90 let Barbare Potočnik

V sredo, 30. novembra 2016, je 90 
let praznovala Barbara Potoč-
nik, rojena v Stogovcih staršema 

Marjani in Janezu Brezniku. Z možem 
Francem sta živela v Pogledu v občini 
Apače. Bila je mama 11 otrokom.

Barbara je sicer krajanka Pogleda pri 
Apačah, sedaj pa zaradi nege, ki jo po-
trebuje, že nekaj let živi pri hčeri Rozali-
ji v Gočovi. Za njen jubilej so jo obiskali 
podžupan občine Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah Branko Novak in pred-
stavniki Krajevne organizacije Rdečega 
križa Sveta Trojica. Gospe Barbari smo 
zaželeli še veliko zdravja. 

BC

Zlatoporočenca Marija in Ciril Rajter

»Poroka združi dve ločeni črti v eno; 
dvema življenjema brez smisla določi 
delo in podvoji 

moč posameznika, da 
ga lahko opravi; dvema 
osebama podeli razlog 
za življenje in nekaj, za 
kar je vredno živeti«. 
Tako je bilo zapisno na 
vabilu na zlatoporočno 
slavje Marije in Ciri-
la Rajter iz Sp. Ročice 
pri Benediktu, ki sta ga 
zakonca praznovala v 
krogu domačih in pri-
jateljev 19. novembra, 
to je točno na isti dan 
kot pred 50 leti. Svojo 
zvestobo sta tudi to-
krat potrdila pred ma-
tičarjem, ki ga je poosebljal župan občine 
Benedikta Milan Gumzar, in v farni cerkvi 
sv. Benedikta. Zlatoporočni obred je ob da-
rovani maši, pri kateri sta somaševala doma-
či župnik Marjan Rola in zlatomašnik Ivan 
Zajnkovič, opravil župnik župnije Cerkve-
njak Janko Babič. Njuno življenjsko zgodbo 
je predstavila njuna snaha Maja Rajter, ki 
živi na njunem domu.

Oba zakonca sta se rodila v Sp. Ročici. 
Marija, rojena Rola, se je rodila v družini 
petih otrok 1939. leta. Vse svoje življenje 
je posvetila delu na zemlji, domu in druži-
ni. Ko si je mož poiskal delo v Avstriji, da 
bi lahko gradili hišo, gospodarska poslopja 
in dokupovali zemljo, je Marija s pomočjo 
sorodnikov in dobrih sosedov doma obdelo-
vala zemljo ter tako prispevala velik delež za 
napredek kmetije. Kot je povedala, je tedaj z 
oddajo mleka zaslužila eno delavsko plačo. 
Ciril, ki se je rodil 1938. leta, se je najprej 
zaposlil v Avstriji kot fizični delavec. Tam 
je kopal vodnjake, ki so segali 60 metrov 
globoko. Ko sta z ženo zgradila novo hišo 
in gospodarska poslopja, se je zaposlil bliže 
doma, v obratu Mariborske livarne v Lenar-
tu. Ob tej zaposlitvi je lahko več pomagal 
ženi pri delu na kmetiji. V tem času sta si v 

Benediktu kupila parcelo in tudi tam posta-
vila novo hišo. Živita pa v Spodnji Ročici 1. v 

Benediktu, kjer si je družino ustvaril tudi sin 
Roman. V zakonu sta se jima rodila otroka 
Milan in Roman, ki sta si ustvarila družini in 
ju sedaj razveseljujejo vnuki Urban, Simon 
in Matej, ki jima z obiski naredijo veliko ve-
selja, doma pa živita vnuka Žan in Eva, ki 
jima krajšata upokojenske dni in jima razve-
seljujeta vsak trenutek njunega življenja, saj 
z njima tudi zapojeta. Kljub delu na kmetiji 
in skrbi za gospodinjstvo sta vedno našla čas 
za družbene dejavnosti. Bila sta aktivna pri 
napredku tedanje krajevne skupnosti Bene-
dikt, tako pri napeljavi vodovoda, asfaltira-
nju cest in napeljavi telefona. Oba sta pod-
porna člana PGD Benedikt ter tudi botra 
njihovemu gasilskemu vozilu. Dejavna sta 
bila in sta še v krajevnih in občinskih orga-
nizacijah Rdečem križu, Društvu kmečkih 
žena, pri DU Benedikt in še kje. Marija pa 
se razdaja tudi pisanju pesmi, s katerimi na-
stopa na raznih literarnih revijah. Ko smo ju 
vprašali, kaj bi dejala ob njunem zlatoporoč-
nem jubileju, sta nam povedala: »Hvaležna 
sva Bogu za vse lepe in manj lepe trenutke, 
saj sva tako postala močna in pokončna in 
na tak način premagala vse ovire, ki so naju 
spremljale na najini skupni zakonski poti«.

Ludvik Kramberger, foto: Maja Krajnc
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Odprtje razstave je bilo v četrtek, 22. de-
cembra 2016, ob 18. uri v avli Jožeta Huda-
lesa v stavbi Občine Lenart. Izbor razstavlje-
nih del je pripravil Dušan Fišer, akademski 
slikar in strokovni spremljevalec razstave.

Razstavljavci prihajajo iz medobmočja 
skladov za kulturne dejavnosti JSKD iz Or-
moža, Ptuja, Lenarta in Slovenske Bistrice. 
Dogodek je pripravil OI JSKD Lenart v so-
delovanju z Občino Lenart. 

Kako izdelati sceno za gledališko predstavo
O tej temi je na delavnici o Osnovah sce-

nografije spregovoril Rajko Stupar, univ. 
dipl. dramski igralec. V osmih urah so ude-
leženci govorili o lastnih 
uprizoritvah in običajnih 
scenskih rešitvah, izboru 
teksta, likovnosti in dra-
matičnosti ali sceni kot 
prostoru konflikta, upo-
rabnosti ali funkcional-
nosti scene, mizansceni, 
besedi, luči in svetlobi, ki 
zariše prostor.

Obravnavali pa so tudi 
scensko tehniko in inova-
tivnost.

Rajko Stupar je med dru-
gim nastopil v SNG Drama 
Ljubljana (Krst pri Savici), 
MGL Ljubljana (Osvajalec, 
Samomorilec), PDG Nova Gorica (Pokoj-
nik), SNG Drama Maribor (Richard II., Don 
Juan in Faust); igral v TV nanizankah: VOS 
(kurir Stane), Mladost na stopnicah (Du-
šan), Dražgoška bitka (Matija), Strici so mi 

povedali, Strasti in v filmu Christophoros, 
igral je še v nekaj kratkih filmih in radijskih 
igrah ter režiral veliko dramskih iger. 

Rajko Stupar bo v organizaciji JSKD Le-
nart tudi strokovni spremljevalec na Linhar-
tovem srečanju odraslih gledaliških skupin v 
sezonah 2017/2020.

Breda Slavinec

Polne vreče zgodb Nataše Kramberger spet 
na TV Slovenija

Na 2. programu TV Slovenija so v de-
cembru dvakrat predvajali dokumentarec 
Polne vreče zgodb, posnet po scenariju Na-
taše Kramberger, doma in mednarodno 
nagrajene pisateljice, iz Jurovskega Dola, 
ta čas živeče v Berlinu.

Svežina in veselje, barvitost in zgodbe. 
Film o damskih oblekah, starih zavesah in 
pisanih predpasnikih, ki jih skupina deklet 

iz Jurovskega Dola spreminja v vreče, torbe 
in torbice. Poleg pa štorije in prigode, ki jih 
te vreče nosijo v sebi. Dokumentarec o le-
poti, štorkljah in vicih, o vojnih veteranih v 
pikasti srajci in oranžnih hozentregarjih, o 
pomladi, konjih in štajerski gibanici. Film je 
nastal pod režijsko taktirko Hanke Kastelic, 
vse zgodbe je v slike prenesel direktor foto-
grafije Bojan Kastelic. Montažerka Polona 

Mareš. Scenarij za film je 
napisala Nataša Kramber-
ger, dobitnica Nagrade 
Evropske unije za književ-
nost 2010, sicer tudi avtori-
ca ideje Polnih vreč zgodb, 
ki je rdeča nit tega svežega, 
z življenjem napokanega 
dokumentarca. Dokumen-
tarec Polne vreče zgodb 
je bil posnet v Jurovskem 
Dolu, v filmu pa so nasto-
pali Nataša Kramberger in 
številni domačini.

RTV Slovenija, E. P. 

Koncert Orkestra Slovenske vojske z Otom 
Pestnerjem

V okviru božično-novoletnih prireditev 
je v sredo, 7. decembra, v lenarškem Domu 
kulture Občina Lenart organizirala koncert 
Orkestra Slovenske vojske s solistom Otom 
Pestnerjem. Orkestru je dirigirala Andreja 
Šolar.

Veliki pihalni orkester, ki praznuje dvajse-
to leto delovanja, izvaja vojaško ter klasično 
in sodobno glasbo domačih in tujih avtorjev.

Ob svoji osnovni dejavnosti, izvajanju 
glasbenih progra-
mov na slovesno-
stih, protokolarnih 
dogodkih in drugih 
prireditvah, pripra-
vljajo tudi javne kon-
certe pod taktirko 
priznanih slovenskih 
in tujih vojaških ter 
civilnih dirigentov.

Glasbeniki so nas 
navdušili že na kon-
certu v septembru, z 
zimzelenim progra-

mom božičnih melodij so tudi tokrat poskr-
beli za glasbeni užitek. Legenda slovenske 
glasbe Oto Pestner je zapel znane uspešnice 
iz svojega obsežnega opusa. Orkester in Oto 
Pestner sta advent uglasila z najlepšimi bo-
žičnimi melodijami. Za zaključek koncerta 
smo prisluhnili Radetzkyjevi koračnici. Sle-
dil je dolg in bučen aplavz občinstva.

 D. O., Foto Tone
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OI JSKD Lenart
Konstituiral se je Svet sklada za kulturne dejavnosti 

Konec novembra se je konstituiral 
svet sklada za kulturne dejavnosti Lenart 
(JSKD). Novi predsednik je Jože Križan s 
Svete Ane, podpredsednica je Metka Erjavc 
iz Benedikta, ostali člani so David Poljanec 

iz Cerkvenjaka, Darja Ornik, Miroslav Mau-
ko in Jerneja Breznik iz Voličine, Miroslav 
Breznik iz Jurovskega Dola in Andrej Dvor-
šak iz Svete Trojice. Deloval bo za mandatno 
obdobje štirih let. 

V Lenartu navdušila pripovedovalka zgodb Ana Duša 

Veščine pripovedovanja zgodb za otroke 
in odrasle se lahko tudi naučimo. Tako je 
Ana Duša pravljičarka, pripovedovalka in 

korepetitorka udeležencem na pripovedo-
valski delavnici v Lenartu dejala, da obstaja 
veliko verzij ene in iste pravljice, ko lahko 
dodajaš svojo interpretacijo in si sproti iz-
mišljuješ dogajanje. Tradicionalno pripo-
vedovanje je obsegalo pripovedovanje pri 
skupinskih hišnih opravilih, na primer lič-
kanju koruze, luščenju semen, luščenju fižo-
la, ko je nekdo pripovedoval zgodbe. Razli-
ka med tradicionalnim pripovedovanjem in 
sodobnim odrskim pripovedovanjem je ta, 
da so današnji pripovedovalci verjetno bolj 
podobni izvajalcem, kot so igralci in pevci. 
Program oblikujejo že prej, ga pripravijo in 
stopijo na oder pred občinstvo. Oder ustvari 
bistveno razliko med tradicionalnim in so-
dobnim pripovedništvom. Nastopi se odvi-
jajo po vrtcih, osnovnih šolah, domovih za 
upokojence … Organizator, JSKD Lenart, je 
delavnico izvedel v dveh terminih v mesecu 
decembru.

Pri Lenartu razstava 46 likovnih ustvarjalcev 
V prazničnih dneh vas vabimo na ogled 

likovne razstave izbranih del ljubiteljskih 
likovnih ustvarjalcev. Svoja dela razstavlja-
jo tudi domačini Jožica Andrejč, Danijel 

Ferlinc Danny, Joži Kerenc, Alenka Sovinc 
Brglez, Ana Šuster Kraner, Danijel Vrečič in 
Andreja Zrnec.

Že v rani mladosti je ostala brez očeta, zato 
je morala dokaj hitro poprijeti za gospodinj-
ska in druga opravila. Po poroki je z možem 
zaživela na svojem domu, kjer sta si pozneje 
zgradila nov dom. Tu se je vseskozi posveča-
la domu, družini, obdelavi manjše posesti. V 
družini so se jima rodili trije otroci: Zdenko, 
Drago in Alenka, ki so ju obdarili s 5 vnuki 
in 4 pravnuki. Njeno veselje je delo na vrtu 
in skrb za rože, ki krasijo njun dom in oko-
lico. Bila je tudi družbeno aktivna, saj je kot 
članica PGD Osek bila tudi članica Gasilskih 
ljudskih pevk. Je tudi aktivna članica Dru-
štva kmečkih žena in deklet Sveta Trojica.

Franc se je rodil v družini šestih otrok, 
staršema Alojziji in Francu Rojku v Brengo-
vi v Cerkvenjaku 1943. leta. Po osnovni šoli, 
ki jo je obiskoval v Cerkvenjaku, je opravil 
šolo za traktorista ter se zaposlil v tedanji KZ 
Cerkvenjak. Nadaljeval je z delom poštarja v 
Mariboru, nato pa je 30 let delal kot voznik 
tovornjaka v transportnem podjetju Šped-
trans v Mariboru. V tem času je prevozil več 
kot 4 milijone km. S tovornjakom je prevozil 
številne poti po Evropi, vse do Turčije in Pa-
kistana. Franc je z dušo in telesom gasilec. 
Celih 25 let je kot predsednik vodil PGD 

Osek, ki je pod njegovim vodstvom napre-
dovalo in je bilo vseskozi gibalo družbene-
ga življenja v Oseku. Ob tem je bil tudi 8 let 
predsednik tedanje KS Sv. Trojica. Njegova 
zasluga je, ob organistu Andreju Dvoršaku 
in tedanjemu županu občine Lenart, da ima 
trojiška cerkev tretje največje orgle v Slo-
veniji. Med drugim je bil Franc tudi zavzet 
zagovornik ustanovitve samostojne občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Njegov 
hobi je tudi obdelava vinograda, reja praši-
čev in sploh delo na zemlji. 

 Zaključno slavje se je nadaljevalo v gosti-
šču Siva čaplja v Trnovski vasi, kjer so jim 
za zabavo poskrbeli njuni mlajši sorodniki 
in DUO Andreja Dvoršaka, ki je skrbel za 
veselo razpoloženje. Ob spremljavi na klavi-
aturah Nike Rojko, ki je tudi pela, pa so jima 
zapele vnukinje Karmen, Sabina in Sonja. 
Lep nagovor jima je pripravil tudi njun sin 
Drago. Velja omeniti, da so gostje pili vino, 
ki je bilo pridelano v vinogradu zaporočen-
cev in je nosilo etiketo zakoncev izpred 50 
let. Vsak udeleženec zlatoporočnega slavja 
pa je dobil podarjeno steklenico tega »zla-
tega« vina.

Tekst: OU, foto: Ludvik Kramberger

Zahvala
Ob visokem življenjskem jubileju, 70. let skupnega življenja, t.i. železni poroki, se zahva-

ljujeva predstavnikom upokojenskega društva Sv. Ana, Benedikt in predstavnikom Rdeče-
ga križa Sv. Ana ter občini Sveta Ana za obisk, izrečena voščila, podarjene šopke in darila.

Zakonca Urbanič sva hvaležna vsem, ki so se naju spomnili ob tem pomembnem do-
godku. 

Jožef in Cecilija Urbanič s svojimi najožjimi

Zahvala
Ob koncu leta želimo prostovoljkam in prostovoljcem RKS, humanitarnim 
društvom in posameznikom mnogo zdravja, pa tudi volje in energije 
za spreminjanje sveta na bolje, vlivanje občutka varnosti in ustvarjanje 
upanja, da v času stiske nismo pozabljeni in sami!
Hvala krvodajalkam in krvodajalcem, ki darujejo delček sebe, da življenje 
mnogih teče dalje in lepše.
Hkrati se zahvaljujemo vsem našim zvestim donatorjem, ki nas vse leto podpirate s 
finančni prispevki v raznih humanitarnih akcijah. 
Želimo lepe praznike, v novem letu pa veliko miru, zdravja, osebnega in poslovnega 
uspeha. 

RKS OZ Lenart

Iz fotoarhiva Ane Duša



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 11 | 23. DECEMBER 201622 | 

IZ KULTURE

Knjižnica Lenart med velikimi prazniki
Zelo znano in tradicionalno popularno je dogajanje v naši 

knjižnici v novembru in decembru. Zvrstijo se: dan sloven-
skih splošnih knjižnic in ob tem pri nas že tradicionalne pra-
vljice za odrasle, na katerih je naša Aleksandra pripovedo-
vala lepo zgodbo o Agati (Ožbolta Ilauniga), dan slovenske 

kulture, dan odprtih vrat, 3. december, ko smo odprli vrata 
novemu literarnemu prvencu Ane Anžel, pesniški zbirki, 
Skozi čas. V vseh teh prazničnih dneh pa vrvi od pravljičnih 
uric, delavnic in razstav, ki polnijo knjižnične police in prite-
gnejo mlado in staro.

Naj fotografije govorijo namesto besed.
Vsem uporabnikom knjižnice, našim zagovornikom in 

podpornikom želimo lepo, nestresno, zdravo in uspešno 
novo leto 2017!

Knjižnica Lenart – Marija Šauperl

Slovenskogoričani zasedli oder 
Cankarjevega doma!

Največji knjižni sejem v Sloveniji je 
konec novembra na široko odprl vrata v 
svet branja, znanja, domišljije, idej, sanj 
in čudežnih poto-
vanj. Na domoljubno 
potovanje so se pod 
okriljem založbe Kre-
ativna PiKA iz Trno-
vske vasi podali tudi 
Dornavčani, saj so se 
na odru Foruma za 
obiskovalce v Can-
karjevem domu v Lju-
bljani predstavili kar 
dvakrat. V sredo, na 
Dan Rudolfa Maistra, 
so nastopili kar z eno-
urnim domoljubno 
obarvanim progra-
mom - otroške mono-
igre Vojak, umetnik, 
junak – Rudolf Mai-
ster, ki je nastala po 
istoimenski knjižici 
in debato z mladimi 
Domoljubje, zapisano z ljubeznijo. V pe-
tek so nastopili s historično igro, kjer je del 
igre prirejen po zgodbi Ljubezenske skriv-
nosti dvorca Dornava.

Rudolfa Maistra so pokončno in ponosno 
predstavili mladi fantje iz OŠ Dornava – Ma-
istra je doživeto odigral Anej Šilak, z vme-
snimi vložki so Maistrovo poezijo prebirali 
Nino Leben, Jan Žvegla in Marko Zelenjak, 

ki pa je med drugim tudi zaigral na klarinet. 
Besedilo je pripravila mentorica Zlatka Ze-
lenik. Program se je nadaljeval s pogovorom 

o domoljubju, ki ga je povezovala Liljana 
Klemenčič. Na odru so svoje knjige, ki so, 
kakopak, obarvane z domoljubno temati-
ko, predstavljale srednješolke Tajda Špes, 
Jana Meško in Katja Šacer, spremljal pa jih 
je mentor profesor zgodovine Aleš Marđet-
ko. Vse štiri knjige so napisale in ilustrirale 
takrat še kot učenke OŠ Dornava in s knji-
žicami dosegle izjemne uspehe. Predstavitve 

Naše objavljene fotografije iz arhiva Knji-
žnice Lenart imajo svoje zgodbe in vedno 
najdejo nekoga, ki jih razgrne. Tokrat je bil 
to naš »živi leksikon« Slavek Štefanec iz Sve-
te Trojice. 

Povedal je, da je na fotografiji, ki izhaja iz 
leta 1937, prepoznal svojega očeta pa tudi 
Jakoba Pravdiča, dedka Slavice Lipič. Oče 
stoji kot tretji z desne, za ograjo. Fotografija 
je bila posneta ob postavljanju ograje ob 
cesti proti Sveti Trojici, tam, kjer sta danes 
moderna, lepa ograja in pločnik, po sanaciji 
plazu na vpadnici v Sveto Trojico. Fotograf 
je bil trojiški znameniti Janez Horvat, ki je 
izdeloval odlične fotografije. Cestarji, ki so 
bili dodeljeni na posamezno območje, so bili 

premalo in so domačini priskočili na pomoč 
pri postavljanju ograje: v zemljo so zabili 
lesene kole, nanje pa železno »traverzo« 
i-profila. Do leta 1960 se je ta ograja počasi 
zrušila, ker so dotrajali leseni koli; del 
za delom je padel in železo so domačini 
posvojili. Za cesto je pomemben podatek, 
da je v Trojico po njej pripeljal prvi avto leta 
1919 in vsi v trgu so šli na cesto in si ogledali 
to čudo.

Cesta pa je morala biti zavarovana zaradi 
strmine proti jezeru. Pa še nekaj je bilo po-
membno. Po njej so prihajale krave s trga, ki 
so se jim na križišču proti jezeru pridružile 
one z brega, nato so se malo spoprijele in 
odšle na pašo na Gmajno, ograja jih je obva-

rovala. Jezera še, seveda, takrat 
ni bilo. Na Gmajni se je lahko 
vsako leto paslo 45 krav, ki jim je 
grof dovolil, po hišnih številkah 
je dodelil pašno pravico.

Gramoz za cesto so privažali z 
vozovi in so vse »peš« nakladali 
in razkladali. Slavek pravi, da je 
bila ta cesta pomembna vpadni-
ca v Trojico, a da je bila vedno 
polna kravjih iztrebkov, saj so 
po njej večinoma potovale krave 
na Gmajno in domov, zato ce-
ste tudi niso čistili, ograja pa je 
preprečevala tudi padanje krav v 
prepad.

Oče Franc je bil želar, znan 
tudi kot dober pokrivač s slamo. 
Spletal je tudi košare in mreže iz 
trstike za stropove hiš; kar doma 
v sobi, na toplem. Mama, ki je 
bila domača šivilja, se je sicer 
hudovala, a je morala popustiti 
»glavi družine«. Takšno je bilo 
takrat vaško življenje.

Mama je bila Rozika Ketiš, 
obrtnica šivilja, učenka gospe 
Landergot; še dolgo so imeli na 
podstrešju njeno tablo, kasne-
je je obrt opustila. Zanimivo je 
bilo, kako si je kupila svoj šivalni 
stroj – Singer; nabrala je gobe 

KNjigolAndiJa
in jih posušila – 9 »mecnov«, jih prodala in 
kupila svoje delovno orodje. Iz družine Šte-
fanec so izšli otroci: Tone, Franček, Marija, 
Slavko in Jože. Toliko o trojiški zgodbi, ki je 
bogata in ima še več smeri, a ob cesti iz leta 
1937 bodi dovolj. 

Nova zgodba nas bo popeljala v dru-
go smer in drugo dejavnost, značilno za 

zimske dni. Morda bo kdo ugotovil, od 
kod prihaja prizor (vsaj naselje); kdo je 
na sliki; kaj je na sliki, čemu služi in druge 
zanimivosti v zgodbi, ki je danes skoraj ne 
vidimo več ali se pa vrača v posodobljeni 
obliki.

Marija Šauperl

Če veste kaj več o tem posnetku, sporočite v Knjižnico Lenart!
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Družina poje 2016 
V soboto, 10. decembra 2016, ob 18. uri je 

KD Ivan Cankar Jurovski Dol v kulturnem 
domu v Jurovskem Dolu izvedlo 21. tradici-
onalno prireditev Družina poje. Ob doma-
čih družinah so se zbrale družine, ki rade 
pojejo in igrajo, iz različnih krajev Slovenije. 

S to prireditvijo si prizadevamo ohrani-
ti glasbeno kulturo v obliki ljudskega petja 
v družini in s 
tem prenašati 
ljudsko petje na 
mlajše rodove, 
»iz roda v rod«. 
Skrb, da sloven-
ska ljudska pe-
sem ne bi nikoli 
izumrla, ker je 
za slovenski na-
rod neprecen-
ljiva, je vodilo 
naše prireditve. 
Na prireditvi so 
zapeli in zaigrali 
nastopajoči, ki 
jih vežejo dru-

žinske vezi: skupina Iskrice, harmonikar 
Kristjan Reisman, brata Aljaž in Jure Ko-
res, sestre Vidovič, zakonca Katica in Rafa-
el Svenšek, Dejan Arcet in Janja Roškarič, 
zakonca Anica in Franci Letonja, družini 
Druzovič–Kačič, družini Merzel–Lukavečki, 
ljudski godci iz Pernice ter ansambla Zače-
tek in Razigrani fantje.

Vseh 35 nastopajo-
čih pevcev in godcev 
je na zaključku priredi-
tve skupaj zapelo staro 
ljudsko pesem »Jaz pa 
pojdem na Gorenjsko«. 
Po prireditvi je med 
prijetnim druženjem v 
Avli Fredija Neuvirta 
ljudska pesem odme-
vala še dolgo v noč.

Miroslav Breznik, 
predsednik društva, 

foto: Maksimiljan 
Krautič

se je udeležil tudi župan Občine Dornava 
Rajko Janžekovič.

Petkovo dogajanje je pritegnilo precej po-
gledov zanimanja, občudovanja; usta, polna 
(pozitivnih) presežnikov. Igralci so z igro 
Spoznaj skrivnosti dvorca Dornava obisko-
valce popeljali v leto gospodovo 1598 in na-
nizali kar nekaj zgodovinskih znamenitosti 

o največjem baročnem dvorcu v Sloveniji 
– dvorcu Dornava. Z Društvom Baron in 
ostalimi zunanjimi sodelavci ter z uporab-
niki ZUDV Dornava so uprizorili vrnitev 
graščakov Herberstein iz bogatega ulova in 
igro nadaljevali s pivsko in plesno zabavo. 
V izredno vizualno in vsebinsko bogati igri, 
kjer je na slikovit in nazoren način predsta-
vljeno življenje na dvorcu Dornava, ni manj-
kalo glasbenih vložkov s harfo (Tajda Špes) 
in mezzosoprana (Karmen Ivančič), pridru-

žil se jim je tudi dvorni norček (Tomi Go-
milšek) in še bi lahko naštevali. V baročnem 
delu igre sta se znašli mladi raziskovalki Ka-
tja Šacer in Alina Hojnik, ki sta knjigo napi-
sali še kot učenki OŠ Dornava pod mentor-
stvom profesorja zgodovine Aleša Marđetka. 
Predstava je jemala dih vsem obiskovalcem 
in požela bučen aplavz. V sklopu izražanja z 

umetnostjo pod 
okriljem defek-
tologinje Anite 
Špes deluje v 
ZUDV Dornava 
historična sku-
pina Turdion, 
ki s svojo igro 
Bili so grofje, 
grofice … Bila 
je glasba in bil 
je ples gostujejo 
po vsej Sloveni-
ji. Direktorica 
ZUDV Dornava 
Ida Jurgec je na 
predstavo prišla 
skupaj z upo-
rabniki in jo s 

ponosom in navdušenjem spremljala.
Založba Kreativna PiKA je oblikovala, 

natisnila in izdala ter (uspešno) prijavila na 
32. SKS vse štiri poučne knjižice mladih en-
tuziastov. S pomočjo profesorja zgodovine 
Aleša Marđetka so dekleta ustvarile zgodbe, 
ki na poljuden in preprost način podajajo 
pomembne zgodovinske podatke o Slove-
niji, njenem nastanku in domačem kraju, 
Dornavi. 

Nina Zorman

Upor jezne gospodinje
Komedija ali veseloigra je književna zvrst, 

ki uporablja komično in smešno dogajanje. 
Opira se na humor. Komedija je bila prvotno 
namenjena uprizarja-
nju v gledališču. To so 
bile zgodbe z veseli-
mi in srečnimi konci. 
Humor je nastal spon-
tano, danes pa je po-
memben del komedij. 
Prikazuje dogajanje, v 
katerem junaki o sebi 
zbujajo smešen vtis. 
Bistvo komičnega je v 
tem, da junak, ne da 
bi vzbujal pri gledalcu 
ali bralcu sovraštvo ali 
odpor, učinkuje sme-
šno, ker so v razvoju 
dejanja zanikane tiste 
kvalitete in možnosti, 
ki jih želi ali hoče ime-
ti, njegove pomanj-
kljivosti in napake pa 
izpostavljene kritiki 
in smehu. V njih kri-
tizirajo in smešijo ti-
ste pomanjkljivosti in 
napake, ki imajo vse-
splošno in nadčasovno 
aktualnost, ali tiste, ki 
poleg tega vsebujejo še 
posebne namige na so-
dobno družbo. 

Tako je tudi dram-
ska sekcija KD Sveta 
Ana letos v sklopu 
praznovanja 90-letni-
ce društva pripravila 
komedijo »Upor jezne gospodinje«, ki se je 
odvijala 4. decembra v KTC Sveta Ana ob 
15. uri. Zelo dobro obiskana prireditev bo še 
enkrat na ogled 8. januarja 2017 ob 15. uri 
v KTC.

Veseloigra se odvija v kuhinji, ki je sre-
dišče igre. V glavni vlogi je Mara Kember, 
gospodinja, ki se pripravlja na velik dogo-
dek – otvoritev vrtca, na katerem bo imela 
pomemben govor. Do tega trenutka jo loči 
le še en dan in v tem času se ji pripeti veliko 

stvari z njenimi sosedami, otroki, možem in 
poštarjem, ki postajajo vedno bolj zanimive 
in ji na koncu spremenijo življenje. 

Nastopajoči: Mara Kember, gospodinja 
– Angela Berič, Maks Kember, mož – Jože 
Križan, Mojca, hči – Špela Vuzem, Aleš, 
sin – Klemen Ruhitel, Pepca Vidic, soseda 
– Bernarda Potočnik, Mica Korblek, sose-
da – Lojzka Kurnik, Poštar Gregec – Gregor 
Lasecky; šepetalka – Špela Čeh; tonski moj-
ster – Boris Mlakar; scena – Drago Ruhitel; 
priredba in režija – Marija Šauperl.

Špela Berič, foto: Tončka Gornik

Vesele barve v Avli Antona Fašinga
V petek, 2. decembra 2016, so nam člani 

likovne skupine lenarške enote Varstveno 
delovnega centra Polž Maribor pripravi-
li čudovito slikarsko razstavo z naslovom 
»Vesele barve«. Uporabniki varstveno de-

lovnega centra velik 
del svojih dejavnosti 
namenjajo tudi kul-
turnemu ustvarjanju. 
Pri tem je zelo dejavna 
likovna sekcija, v ka-
teri pod mentorstvom 
Jasne Šoštarič ustvarja 
11 uporabnikov. Na 
ogled je 27 slik različ-
nih motivov in veselih 
barv, vsaka posebej 
pa pripoveduje svojo 
zgodbo, ujeto v skrb-
no izbrane barve in 
radost ustvarjalcev.

Povezovalno noto na prireditvi je prispe-
vala Darinka Čobec, za bogat kulturni pro-
gram pa so poskrbele vrstniške mediatorke 
iz OŠ Sveta Ana, ki delujejo pod mentor-
stvom Petre Cimerman, in učenci 1. razre-

da z učiteljicama Jano 
Hauptman in Tejo 
Lončarič. Slavnostno 
odprtje razstave je 
opravil župan Občine 
Sveta Ana, Silvo Sla-
ček.

»Vesele barve« bodo 
občinsko avlo krasile 
ves praznični decem-
ber in prvo polovico 
januarja. 

Vabljeni k ogledu!
Petra Golob,  

foto: arhiv občine

Družini Merzel–Lukavečki
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Danijel Ferlinc - Danny

Zdravica
Sneg je brez usmiljenja naletaval. Velike 

snežinke so poplesavale ob sunkih vetra ter 
se elegantno spuščale na sneg, ki je škripal 
pod stopinjami redkih mimoidočih. Turob-
no vreme; mraz je prodrl vse do kosti tistih, 
ki so tvegali in odšli ven brez toplih oblačil. 
Januar je bil že blizu, napovedoval je čas pra-
zničnih, zimskih hladnih dni. Božični večer 
so ljudje že od nekdaj pričakovali v krogu 
svojih družin kot tradicionalni praznik. Vsi 
so se trudili, da bi bili zbrani, skupaj, da še 
enkrat po tradicionalnih navadah proslavijo 
Jezusovo rojstvo.

To leto je bilo precej bolj skromno kot 
prejšnja. Ni bilo nekega domišljavega ve-
selja. Brezbrižnost je zavladala v ljudeh, a 
otroci so, stisnjeni ob peč, brisajoč si svo-
je rdeče in šmrkave noske čakali na darila. 
Tudi oni se niso veselili božičnega večera 
kot prejšnja leta. Molče so čakali nekaj in 
opazovali sijoče kroglice in okraske, ki so jih 
pred nekaj dnevi obesili na novoletno jelko. 
Borili so se s spancem, ki jih je nežno vlekel 
v čudežen svet sanj, v drugačen svet, kjer se 
lahko duša svobodno sprehaja po prosto-
ru, iskajoč nekakšen navdih in uresničitev 
neke dolgo pričakovane želje. Edino ogenj 

je veselo prasketal v peči, sproščajoč pri tem 
prijetno toplino, ob kateri se je napeto telo z 
lahkoto sprostilo in potonilo v spanec.

Praznično tišino je motilo le enakomerno 
tiktakanje stenske ure, ki je svoje kazalce po-
časi in enakomerno premikala proti polno-
či. Veliko pričakovanje je bilo samo zaradi 
tistega trenutka, ko se bosta veliki in mali 
kazalec na dvanajstki pokrila. Vsi so priča-
kovali, da se bo ob polnoči zgodil neki ču-
dež, da bo izginil strah, beda, da se jim bodo 
izpolnile najbolj skromne želje.

V tem pričakovanju, na ulici, v lahkotni 
jakni, je stopala neka osamljena človeška 
podoba. Sneg je škripal pod njenimi lah-
kotnimi koraki. Kapuca na glavi je skrivala 
prečudovite črne lase mlade ženske, ki je 
odhajala nekam, lahkotno stopajoč korak 
po korak naprej. Tudi za njo je bila ta noč 
posebna. Odhajala je k svojemu cilju. V glavi 
je že imela izdelan načrt. Zimska čarovnija 
je bila samo še dodatek, nekaj več, kar jo je 
prisililo, da uresniči svojo odločitev. O tem, 
kar bo naredila, se je odločala in razmišlja-
la že dolgo, dolgo časa. Osamljenost in vr-
sta dogodkov sta bili odločilni, da odide na 
sprehod v to hladno snežno noč.

Po poti je razmišljala o svojem življenju, 
ki se nikakor ni moglo pohvaliti z nekimi 
posebnimi presežki. V vsej tej borbi s sti-
sko je iskala le malo ljubezni. Nesebično se 
je razdajala v vseh situacijah. Kadarkoli se 
ji je ponudila priložnost, je pomagala vsem, 
ki so to potrebovali. Poskušala je vsakemu 
prisluhnit in s prijaznimi besedami odgna-
ti bolečino sogovornika, da ga neopazno in 
nevsiljivo potolaži in pokaže na vrednote ži-
vljenja in na neko novo pot, ki jih je čakala v 

bodočnosti. Vendar kljub vsemu temu nika-
kor ni mogla najti sebe v tem svetu, ki ji je bil 
nekako nedostopen in tuj. Oni so imeli njih, 
na katere so se lahko naslonili. A ona, ona ni 
imela nikogar. Edino ljubezen je bila ta, ki jo 
je lahko prisilila, da gre naprej, da obstane v 
tem surovem svetu. Čutila je, kako jo nekaj 
vleče nekam na dno. Izgleda, da ji je manj-
kala podpora, da bi se znašla v kupu laži in 
drugih nizkotnih idejah ljudi. Vse, kar si je 
želela, sta bili le poštenost in malo ljubezni. 
Zaradi tega, vsaj tako pravijo, ljudje tudi ži-
vijo. To je to, kar prisili ljudi, da preživijo in 
se počutijo, da so ljudje. 

Glava ji je bila težka od spominov. Z roko 
je zajela beli sneg, da bi naredila kepo. To je 
delala tudi precej let prej, ko se je sprehajala 
z visokim postavnim fantom, njenim vrstni-
kom, na sprehajališču. Takrat si je mislila, 
da je svet samo njen. Vračala se je v prete-
klost. Spominjala se je, kako je bila obleče-
na v tanko jaknico in kako se je vsa tresla 
od mraza. Toda mraz ji ni mogel do živega. 
Grela jo je prava ljubezen, ki jo je napajala z 
čarobno močjo. Dovolj je bilo, da je usme-
rila pogled proti njemu, in že se je počutila 
izpopolnjeno ter dojela, da se splača živeti. 

On je bil drugačen od ostalih ljudi, ki jih je 
spoznala. Morda je bil tudi njemu potreben 
nekdo. Spominjal jo je na nagajivega otroka, 
ki je iskal svojo igračko in nove izzive. Bil 
je navdušen nad vrsto enkratnih in prepro-
stih stvari. Užival je v izdelavi kep, s kateri-
mi jo je potem obmetaval, da se drsa, sanka 
po hribu in da vleče sani, na katerih bi od 
veselja vriskal kakšen otrok. Nato je, čeprav 
tako velik, spuščal krike veselja in navduše-
nja. Njegov žametni glas je napolnil prostor, 
nato bi sledil razigran smeh prav iz srca, ki 
bi zmotil tišino. Navduševale so ga drobne 
stvari, v katerih je tudi sama našla zadovolj-
stvo. Gledala ga je nepremično omamljena 
s to sliko, ki jo vidi. Visok in nespreten se 
je trudil ostati na ledu. Ustvarjal je vrsto za-
nimivih grimas, ki jih je podkrepil s kakšno 
veselo šalo. A sneg, kot da je spremljal te 
njegove gibe, je padal, padal, kakor da je bil 
potreben zato, da izpopolni to zimsko idilo. 
Gledala je tega fanta in se veselila kot mali 
otrok. Srce bi ji začelo močneje biti od neče-
sa neznanega, nepričakovanega. Lička so ji 
dobila rdečkasto barvo in s tem obraz pose-
ben čar. Nekakšna tiha sreča jo je napolnila.

»Nisem vedela, da imaš tako rad otroke,« 
ga je dražila vsa navdušena, gledala in obču-
dovala ga je z nasmeškom na obrazu. Nav-
duševala jo je zimska čarovnija, nekakšen 
poseben občutek, ki ga je tako veliko ljudi 
imelo v sebi. Vedela je, da so bili to najlepši 
trenutki v njenem življenju, morda zato, ker 
je bilo vse tako neškodljivo, neobvezno in 
spontano.

Ta fant je bil sedaj že mlad moški, ki je ži-
vel nekje daleč od nje v nekem tujem mestu. 
Trudil se je najti sebe v vsakdanjem življenu. 

Čas ju je ločil in on je pozabil nanjo, na neko 
prijateljstvo. Živel je zavoljo nekih drugih 
vrednot. Izgleda, da jo je z leti pozabil, poza-
bil, da bi vsaj tu in tam občasno poklical in ji 
zaželel vesele praznike.

Njej so ostali samo nekakšni spomini.Vra-
čala bi se k njim, kakor da bi želela preslišati 
samo sebe o nečem ... in tako ji je mineval 
čas.

Niti opazila ni, kdaj je prišla do obale reke. 
Rob reke je že bil zamrznjen in pod ledom. 
Stala je tam sama, ponosno na obali in gle-
dala v noč zimsko pokrajino, poskušala se je 
spomniti nečesa lepega, nečesa zaradi česar 
bi ji srce ponovno zatrepetalo. Vendar srce ji 
je bilo prazno. Njena čutila kot da so odmr-
la s to zimo, ki je pokazala tudi drugo stran 
resničnosti.

V nekem trenutku je imela občutek, kot 
da se ji nekdo približuje.

»Ne delaj tega,« je zaslišala proseč moški 
glas.

Mlada ženska je pogledala v silhueto ob 
sebi in skomignila z rameni. Bila je ujeta v 
situaciji, vendar vseeno ravnodušna ...

»Ne naredi tega!!!« glas jo je vrnil v resnič-
nost. »To je najlažje, kar lahko narediš.«

Dva pogleda sta se srečala. V tem trenutku 
se ji je zazdelo, da ji toplina izpolnjuje srce, 
da mraz izginja ..., da se ji vračajo upanje, 
vera v življenje in druge vrednote …

»Kdo si ti? Zakaj ti je tako pomembno, da 
živim?« je zašepetala. Nekomu ni vseeno za 
njo, skrbelo ga je za to, da ona živi, vendar ni 
vedela zakaj.

»Ti dobro veš, 
kdo sem!« je do-
bila odgovor. »Če 
narediš to, za kar si 
se odločila, potem 
bom izginil tudi 
sam. Izginil bo ves 
moj trud, da boš 
to, kar v resnici si.« 
Prijel jo je za roko, 
kakor da bi ji v tem 
trenutku negotovo-
sti želel preprečiti, 
da ne naredi tega, 
zaradi česar je bila 
tukaj. Gledala sta 
površino reke, ki 
se je prostirala pred 
njima. Bila je veli-
častna v vsej svoji 
svetlikajoči obleki. 
Sneg je prenehal 
naletavati. Na nebu 
so se pojavile zvezde. Metale so svoj srebrn-
kast sijaj po zaspani naravi. Okolica je izgu-
bila tisti divji, turobni izgled. Zdela se ji je 
prekrasna v svoji novi odeji. Dva pogleda sta 
bila usmerjena proti nebu ...

»Pred mnogimi leti se je rodil Jezus,« je 
začel moški z zgodbo. »To je noč, ki nas spo-
minja na tiste davne dogodke. On se je ro-
dil zaradi nas ... Želim si, da v tej noči slišiš 
mojo zdravico; hočem, da veš, da nisi sama 
niti takrat, ko se ti tako dozdeva. Hočem, da 
veš, da je življenje lepo, neglede na to, s ka-

kšnimi skušnjavami nas preiskuša ..., da se 
mora vztrajati, v vseh primerih.« 

Občutila je močnejši stisk roke ... Občuti-
la je toplino, ki jo je izpolnjevala, občutila je 
ljubezen, ki ji je preplavila dušo ... občutila, 
kako se ji vrača pogum ...

»Sedaj, na ta božični večer, ti želim od srca 
...

naj te povsod ljubezen spremlja;
naj se ti vsak trud poplača;
naj ti bo dom poln veselja;
naj izpolnjena želja veselje ti vrača;
naj te dobro zdravje služi;
naj ti v nesreči nekdo roko ponudi;
naj zvezda vodnica k sreči te vodi;
cel svet naj v slogi živi ...
Srečen ti božič!
Se Kristus rodi!«
»Srečen tudi tebi božič!« je odgovorila.
Molče je opazovala zvezdno nebo. Sijaj 

zvezd, kot da jo je začaral. Bile so tako ve-
ličastne tam daleč. Zazdelo se ji je, kot da 
se igrajo na temnem nebeškem oboku in jo 
izzivajo z svojo svetlobo. Ena od zvezd se je 
odmaknila od ostalih in poletela v neskonč-
nost neba. Bila je svetlejša in večja od osta-
lih.

»Glej eno od zvezd ...« je vzneseno vzkli-
knila. Se obrne ... Spoznala je, da stoji sama 
na obali reke. Tišino je motilo le šumenje va-
lov in glas, ki se je izgubljal nekje v daljavi ...

»Srečen ti božič!« Imela je občutek, kot 
da glas spremlja mnogo majhnih zvončkov. 
Stala je zmedeno. Gledala je v obrise dreves, 
ki so bile neme priče tega dogodka.

»Neki angel je dobil krila ...« je zašepetala. 
Sedaj ji je bilo vse bolj jasno. Imelo je neki 
smisel. Iz njenega srca in glave so izginile 
črne misli. Izginilo je vse tisto, kar jo je ti-
ščalo vsa ta leta, ki so bila zanjo brez vsebine, 
vere in upanja.

Napisala je sporočilo svojemu prijatelju ... 
Napisala mu je zdravico ... Želela ga je ohra-
briti, tam nekje daleč, da ga spomni, da ni 
sam niti takrat, ko ga obkroža tišina ... da 
nikdar ni sam ... dokler je nje ...
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Novo leto je kot bel, nepopisan list. 
Pobarvajte ga s sanjami, posujte z ljubeznijo, 

popišite z neverjetnimi dosežki in okrasite s čudeži. 

Ob tem pa nam dovolite, da se vam zahvalimo za uspešno 
sodelovanje v tem letu, z željo,  da bomo v prihodnje tovrstno 
sodelovanje le še nadgradili, v korist vseh, še najbolj pa okolja.

Želimo vam vesel božič in
srečno novo leto 2017!
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KARATE

Lenarški karateisti odlični na Hrvaškem
V soboto, 10. 12., so se lenarški karateisti pome-
rili na mednarodnem tekmovanju v Varaždinu na 
Hrvaškem. Nastopili so Nino Ornik, Vid Zarič in 
Timi Močnik. V kategorijah kat je Nino med ka-
deti osvojil 3. mesto, med tem ko sta Vid in Timi 
zmagala. Prvi v konkurenci dečkov, slednji v kon-
kurenci mlajših kadetov in kadetov. Osvojenih 
odličij ni manjkalo niti v disciplini borb, kjer sta 
tako Nino med kadeti kot Vid med dečki osvojila 
2.mesto.
Omeniti velja še rezultat Nina, ki je 26. 11. na ka-
detskem državnem prvenstvu v Podčetrtku v bor-
bah osvojil 5. mesto. Čestitamo!

D. Z.

FUTSAL

1. SFL – Benedikt v domači dvorani deklasiral Tomaž
V 8. krogu 1. SFL je KMN Benedikt v domači dvorani dosegel pomembno zmago nad KMN 
Tomaž Šic bar. Ob polčasu so Benedičani imeli minimalno prednost (3:2). Na krilih najboljše-
ga strelca lige, Bojana Klemenčiča, ki je v zadnjih 10-ih minutah tekme zadel kar štirikrat, so 
nasprotno ekipo ugnali z visokim rezultatom 9:4. V 9. krogu 1. SFL je Benedikt na gostovanju 
v Kobaridu klonil (7:3).
Lestvica po 9. krogu: 1. Proen Maribor (25 točk), 2. KMN Litija (20), 3. Dobovec Pivovarna 
Kozel (15), 4. KMN Sevnica (15), 5. Bronx Škofije (15), 6. Oplast Kobarid (14), 7. FC Zavas 
(8), 8. KMN Tomaž Šic bar (8), 9. KMN Benedikt (7), 10. Puntar (3). 

FUTSAL – Tekmovanje mladih 
Slovenskogoriški klubi na vrhu lestvic državnih prvenstev do 15, 17 in 19 let
DP do 19 let – vzhod: Benedikt končuje leto 2016 na vrhu lestvice
Po 9 krogih državnega prvenstva do 19 let zaseda mlada ekipa Benedikta kljub porazu v zad-
njem krogu proti Mariboru (3:5) vrh ligaške razpredelnice. Začelje še naprej zaseda ekipa Sv. 
Trojice, ki je v zadnjem krogu zabeležila poraz proti Sevnici (5:7). 
Lestvica po 9. krogu: 1. KMN Benedikt (19), 2. ŠD Mlinše (19), 3. FSK Kebelj (18 točk), 4. 
Dobovec (14), 5. KMN Sevnica (13), 6. Proen Maribor (12), 7. FC Hiša daril Ptuj (7), 8. Sv. 
Trojica (3). 

DP do 17 LET – vzhod: Slovenskim gori-
cam derbi nad Benediktom
Ekipa Slovenskih goric v državnem prven-
stvu do 17 let ostaja tudi po derbiju z Be-
nediktom še naprej s 100 % izkupičkom. 8 
zmago sezone v lokalnem derbiju proti Be-
nediku so dosegli z rezultatom 15:8. 
Lestvica po 9. krogu: 1. KMN Slovenske 
gorice (24 točk), 2. Meteorplast (18), 3. 
Imeno-Kozje (13), 4. Dobovec (10), 5. KMN 
Benedikt (6), 6. FC Ptuj (6), 7. Proen Ma-
ribor (0).

DP do 15 LET – vzhod: KMN Slovenske gorice tudi na vrhu lestvice do 15 let
Po dveh zaporednih zmagah nad Mariborom (6:3) in Litijo (15:4) se je na vrh ligaške razpre-
delnice (po nedokončanem 9. krogu )znova zavihtel KMN Slovenske gorice. O izenačenosti 
tega tekmovanja priča podatek, da imajo prvi trije klubi enako število točk.
Lestvica po 9. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (19 točk), 2. Kebelj (19) 3. Meteorplast (19), 
4. FC Hiša daril Ptuj (16), 5. NK Imeno-Kozje (6), 6. FC Litija (4), 7. Proen Maribor (0)

DP do 13 LET – vzhod: Slovenske gorice in Benedikt v boju za 4. mesto
Velika konkurenca in kvalitetne ekipe so tudi v tekmovanju do 13 let. Slovenskogoriška pred-
stavnika, KMN Slovenske gorice in KMN Benedikt, sta trenutno na mestih 4 in 5 v boju vsaj 
za 4. mesto, ki še vodi v izločilne dvoboje.
Lestvica po 7. odigranih turnirjih (14 tekem): 1. Sevnica (31), 2 KMN Meteorplast (28), 
3. FC Hiša daril Ptuj (24) 4. KMN Slovenske gorice (21), 5. KMN Benedikt (18), 6. KMN 
Tomaž Šic bar (15), 7. Proen Maribor (6), 8. ŽNK Celje (3), 

KOLESARSTVO

Za kolesarji KK TBP Lenart uspešno leto
Kolesarski klub TBP Lenart je 16. decembra 2016 v Centru Slovenskih goric ob predstavitvi 
kolesarske ekipe strnil rezultate minule sezone. Mladi kolesarji so se v letu 2016 na oder za 
zmagovalce povzpeli kar 37-krat. Od tega dvakrat na najvišjo stopničko. Predsednik kluba, 
Beno Puntnar, je seveda z minulo sezono zelo zadovoljen, med tistimi rezultati, na katere so 
v klubu najbolj ponosni, pa izpostavi tretji mesti Tajde Hamler in ekipe dečkov A na Pokalu 
Slovenije 2016. Klubski uspeh na Pokalu Slovenije sta dopolnila še Tomaž Ornik in Nik Rojko 

s 4. in 6. mestom. Poleg rezultatskih uspe-
hov pa so v klubu ponosni tudi na orga-
nizacijo kolesarske dirke in maratona Mr. 
Bo, ki poteka po osrčju Slovenskih goric. 
Omenjeni dogodek, ki pritegne kolesarje 
iz vseh koncev Slovenije in tujine, sodi na-
mreč med največje športne prireditve na 
območju Upravne enote Lenart. Z mislimi 
pa so v klubu usmerjeni tudi v prihodnje 
leto. Po besedah predsednika bo pouda-
rek v klubu še naprej usmerjen k delu z 
mladimi talenti, ki jih, glede na minule 
rezultate v klubu, očitno ne manjka. 

Dejan Kramberger

KONJENIŠTVO

Ladislav Omerzu, lenarška konjeniška legenda
Slovenski konjeniški, tako galopski kot 

predvsem kasaški šport, sta v vseh povojnih 
letih po letu 1945 tesno povezana z imenom 
Lenarčana Ladislava Omerzuja. Že kot mlad 
fant se je zanimal za konje, ki jih je bilo 
takrat pri Lenartu veliko. Še posebej so ga 
pritegnili iskri konji, ki jih je imel v svojih 
hlevih znani lenarški mesar in posestnik 
Ivan Pirher, znan tudi pod vzdevkom »Han-
zi«. Ko je Ladi leta 1945 izgubil očeta, je po-
stal Hanzi njegov skrbnik in mecen in ga je 
docela »zastrupil« s konji in s konjeniškim 
športom. Mladega Ladija je naučil abecede 
ravnanja s konji, še zlasti mu je vcepljal v 
glavo, da je konj plemenita žival in da je tre-
ba z njo temu primerno ravnati. Hvaležnost 
konji radi vračajo – to mu je bilo eno od te-
meljnih načel, ki jih je Ladislav v kasnejših 
letih tudi kot mentor mladim voznikom rad 
prenašal nanje. Ladi je sorazmerno zgodaj 
okusil strasti konjeniškega športa, saj mu je 
njegov učitelj nudil vse možnosti in pogoje, 
da se je razvil v izvrstnega jahača in tudi vo-
znika kasaških konj. Z galoperji je uspešno 
nastopal celo na zveznih tekmovanjih v Be-
ogradu in požel lepe uspehe. Ta konjeniška 
disciplina mu je 
prirasla k srcu 
in jo je imel iz-
jemno rad tudi 
kasneje, ko se je 
v celoti posve-
til kasaškemu 
športu.

Leta 1947 
je bil Ladislav 
Omerzu med 
tistimi lenarški-
mi konjeniški-
mi zanesenjaki, 
ki so na Poleni 
zgradili prvo 
tekmovalno stezo. To so bili skromni za-
četki, steza pa bolj poligon za treniranje kot 
za tekmovanje. To je bilo vseeno dovolj, da 
se je krog ljubiteljev konjeniškega športa v 
središču Slovenskih goric večal in da je leta 
1950 nastal Konjeniški klub Lenart. Že 13. 
avgusta 1950 leta so bile na Poleni prve ve-
like konjske dirke, na katerih so sodelovali 
kasači, galoperji in kmečke dvoprege. To je 
bila ena od odlik lenarških organizatorjev, 
ki so znali pritegniti k sodelovanju tudi rejce 
delovnih konj. Teh je takrat bilo še kar ne-
kaj, čeprav so bili konji za takratno oblast del 
preteklosti in kulaštva. A to pravih ljubite-
ljev konj ni zmedlo, storili so vse, da se je 
tekmovališče pri Lenartu sproti urejalo in da 
so bile njihove konjske dirke vedno prestižni 
športni dogodek. Ladi je pri tem vseskozi 
neutrudno sodeloval, tako po organizacijski 
kot predvsem po tekmovalni plati. Pravijo, 
da ga ni bilo konja, ki ga Ladi ne bi upal za-
jahati in popeljati na tekmovano stezo. Ob-
činstvo je kar ponorelo, ko je dirjal po stezi 
zmagam naproti. Imel je tudi izvrstne učite-
lje v kasaštvu, saj je rad zahajal v bližnji Ma-
ribor, kjer so se na tamkajšnjem hipodromu 
v Kamnici leta in leta odvijale elitne kasaške 
dirke. In takratni mariborski in ljutomerski 
vozniki in tekmovalci so Ladiju radi poma-
gali pri nabiranju prepotrebnih izkušenj in 
znanja. Doumel je pomen predanega, pošte-
nega in dobrega dela s konji in bil med tisti-
mi, ki so konje na dirke dobro pripravili. Ker 
je imel do konj plemenit in pošten odnos, so 
mu konji to hvaležno vračali z izvrstnimi re-
zultati na tekmovanjih. Odveč je naštevanje 
vseh Ladijevih zmag in prestižnih uspehov, 
s katerimi se je trajno zapisal med slovenske 
konjeniške legende. Rad je sodeloval s prija-
telji v Mariboru, v Ljutomeru, v Ljubljani, v 
Beogradu, Subotici in Zagrebu. Njegovo ime 
je bilo poznano širom nekdanje Jugoslavije. 
Veliko je storil za popularizacijo in promo-
cijo kasaškega oz. konjeniškega športa na-
sploh, saj je kot vrhunski mesarski mojster 
in odličen poznavalec kulinarike za obiskao-
valce vedno priskrbel vola na žaru. To je bila 
ena od Ladijevih posebnosti in to tradicijo 
je iz Maribora takoj prenesel tudi v Lenart, 

kjer so jo kot edini v Sloveniji ohranili vse 
do danes.

Ladislav Omerzu je ostal trajno zvest ko-
njeniškemu športu in zato ne preseneča, 
da je bil leta 1991 med prvimi pobudniki 
za vnovično oživitev tega športa pri Lenar-
tu. Obudili so nekdanji Konjeniški klub in 
ga poimenovali KK Slovenske gorice. Prve 
dirke so načrtovali za konec junija 1991, a 
jim je namero preprečila vojna za Slovenijo. 
Zato so jih prestavili na jesen, z letom 1992 
pa so postale stalnica lenarškega športnega 
življenja in najbolj množično obiskani špor-
tni dogodek v tej občini. Ladislav Omerzu 
se je znova zavihtel v sulky in popeljal na 
steze nekaj izvrsntih kasačev. Radi se spo-
minjamo njegovih uspehov s Fiskonom, ki 
je bil eden Ladijevih zadnjih tekmovalnih 
konj in sta bila tesno navezana drug na dru-
gega. Kljub letom je znal odpeljati odlične 
vožnje in je bil rad v družbi svojih konjeni-
ških kolegov, kot so bili Jože Hercog, Vlado 
Žnidarič, Marko Slavič, Franc Zorko in dru-
gi znani tekmovalci starejše generacije. Kot 
član vodstva KK Slovenske gorice Lenart si 
je močno prizadeval, da bi lenarški hipo-
drom dobil primerno infrastrukturo. Bil je 
med graditelji nove sodniške tribune in nove 
steze, pri čemer je kot velik praktik dajal 
tudi koristne nasvete izvajalcem del, kako je 

treba izpeljati tekmovalno stezo. Prijel je za 
vsako delo in vedno ga je opravil z odliko. 
Kot član vodstva kluba je pomagal tudi pri 
vsakoletni organizaciji dirk na Poleni in pri 
zbiranju sredstev za njhovo izvedbo. Naza-
dnje je tekmoval s kobilo Lilly Marlen leta 
2010, ko je lenarški KK praznoval 60-letnico 
delovanja, in požel velik aplavz hvaležnega 
občinstva. Ladislav pa ni bil zgolj uspešen 
rejec in tekmovalec, pač pa tudi izvrsten 
učitelj in mentor mladim. Na zelo preprosti 
način je znal na mlade prenašati praktično 
in teoretično znanje ter veščine in je bil med 
njimi izjemno priljubljen. Tudi zaradi njego-
vega humornega značaja so ga imeli mlajši, 
novodobni tekmovalci izjemno radi in se ga 
vsi spominjajo z veliko hvaležnosti. Za vr-
hunske rezultate je dobil mnoga priznanja 
športnih organizacij (Ladi je bil v mladosti 
tudi odličen tekmovalec v rokoborbi) in ob-
čine Lenart in je postal prepoznavno špor-
tno ime osrednjih Slovenskih goric. Kljub 
letom ostaja zvest konjeniškemu športu in 
še vedno rad pomaga z nasvetom mladim, 
ki se odločajo za ta šport. Ima tudi bogat 
osebni arhiv, po katerem vse bolj posegajo 
novodobni raziskovalci lenarške zgodovine.

Ladislav Omerzu sodi v sam vrh slo-
venskih rejcev in tekmovalcev v kasaškem 
športu in je s svojim delom, znanjem, požr-
tvovalnostjo in s športnimi uspehi pomagal 
pisati kronologijo slovenskega galopskega, 
predvsem pa kasaškega športa. Dokazal je, 
da je mogoče s trdim delom in skromnostjo 
doseči lepe uspehe in da je treba tradicijo 
prenašati iz roda v rod. V lenarškem špor-
tnem življenju bo njegovo ime ostalo zapi-
sano z velikimi črkami, saj je bil športnik 
od rane mladosti do zrelih let. Ko ni mogel 
več aktivno tekmovati, je postal soorganiza-
tor prireditev in predvsem odličen učitelj in 
mentor. Človek z bogatim znanjem, ki tega 
ni nikoli skrival in se je veselil, če so ga nje-
govi učenci kdaj tudi presegli. To pa je ve-
ličina vrhunskih mentorjev, kakršen je bil 
tudi Ladislav Omerzu. Legenda, kakršnih je 
danes malo.

dr. Marjan Toš, muzejski svetovalecZ leve: trener Darko Zarič, Timi, Vid in Nino
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»Peter, kje boš letos silvestroval?« je 
pred dnevi pri malici šivilja Marica pov-
prašala rezkarja Petra.

»Tam kot vsako leto,« je počasi in raz-
ločno odvrnil Peter.

»Kje pa je to?« je še naprej vrtala Marica.
»Pod mizo,« je vzkliknil Peter. 
»Ha, ha, ha,« se je na ves glas zasmejala 

Marica. »Peter, prav imaš. Kjerkoli si, na 
koncu vedno silvestruješ za eno mizo ali 
pa pod njo.«

»To moram povedati mojemu sosedu,« 
je pomenljivo pripomnil mizar Tone. 
»Vsako leto se odpravi na silvestrovanje v 
kakšen hotel na morje. Že za pot veliko za-
pravi, saj je dandanes bencin drag, pa tudi 
silvestrovanje v ekskluzivnem hotelu na 
morju ni poceni. Po povratku iz silvestro-
vanja pa ne ve povedati nič drugega, kot 
kaj je zadnjo noč v letu jedel in pil. Morja 
običajno niti ne vidi, kaj šele da bi vanj po-
močil nogo.«

»Jaz pravim, da je najlepše silvestrovati 
doma, med domačimi in v domačem kra-
ju,« je dejal Peter. »Pri nas doma najprej 
vsi skupaj okrasimo hišo – žena in otroci 
znotraj, jaz pa zunaj. Nato si kaj dobrega 
privoščimo za silvestrsko večerjo, pred 
polnočjo pa gremo še na silvestrovanje na 
prostem, ki ga vsako leto pripravi naša ob-
čina. Tam v prijetni družbi s sosedi, prija-
telji in znanci pričakamo novo leto.«

»No, letos pa s tem, kako bi preživeli 

božično-novoletne praznike tako in tako 
ne bomo imeli problemov,« je dodal Tone.

»Zakaj pa ne,« je povprašala Marica.
»Božič pade na nedeljo, tako da bo bo-

žični večer v soboto. Silvestrovali bomo 
prav tako v soboto, prvi dan novega leta 
pa pade na nedeljo. Če ne bi imeli prazni-
ka samostojnosti in enotnosti, čez božič-
no-novoletne praznike sploh ne bi imeli 
prostega delovnega dneva,« je zastokal 
Tone. »Moj delodajalec je navdušen. Pravi, 
da take sreče s prazniki nismo imeli že več 
let.«

»Upam, da mu bosta to srečo skalila vla-
da in parlament in da nam bosta končno 
že enkrat vrnila praznik 2. januar, ki so 
nam ga oblastniki zaradi varčevanja pred 
leti začasno vzeli,« je odločno dejal Peter.

»Lepo in prav je, da nam bodo vrnili, 
kar so nam vzeli. Samo to vaju vprašam, 
kaj mi pomagajo praznični dnevi, če ni-
mam dovolj denarja, da bi si ob praznikih 
skupaj z družino kaj privoščila,« je dejala 
Marica. »Če bi mene kdo kaj vprašal, bi či-
sto drugače določila praznične dni.«

»Kako?« sta presenečeno v en glas pov-
prašala Peter in Tone.

»Zame je praznik vsak 18. dan v me-
secu, ko dobim plačo,« je dejala Marica. 
»Praznik je takrat, ko denar dobiš, in ne 
takrat, ko ga zapraviš. Dokler nam ne dvi-
gnejo plač, pa bomo tudi praznične dneve 
preživljali bolj žalostno.«

Prazniki
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

alsavto@gmail.com
040/515-355 041/448-373 prodaja avtomobilov
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Premier in zdravstvena ministrica … Se bosta ob parlamentarni 
razpravi o zdravstveni reformi še tako smejala?

Nogometna tekma
»Žena, se je nogometna tekma na televiziji 
že začela?« je mož ves zadihan vprašal 
ženo, ko je prihitel iz službe.
»Seveda, pred nekaj minutami.«
»Je že padel kakšen gol?«
»To pa ne. Oba še stojita.«

Pri slovenščini
»Reven moški je umrl od lakote,« je 
učiteljica slovenščine napisala na tablo.
»Peter, kje je v tem stavku subjekt,« je 
nato vprašala Petra.
»Na pokopališču.«

Večerja
»Žena, kaj bo za večerjo?« vpraša rudar 
ženo, ko se vrne iz rova.
»Mogoče kar jaz,« je odvrnila žena.
»Saj veš, da ne smem nič mastnega,« je 
vzkliknil mož.

Cena zakona
Mož in žena sta se tako sprla, da je mož 
odšel v gostilno.
Zvečer je plačal račun, se zagledal vanj in 
odkimal: »Neverjetno, koliko mene ta baba 
stane.«

Velika igralka
»Petrček, zakaj te včeraj, ko smo pisali 
kontrolno nalogo, ni bilo v šolo?« je 
učiteljica vprašala Petrčka.
»Babica je zbolela,« je pojasnil Peterček.
»Ne verjamem, da tvoja babica zboli 
vedno, kadar pišemo kontrolno nalogo,« je 
dejala učiteljica.
»Tudi jaz ji popolnoma ne zaupam. Mis-
lim, da je velika igralka,« se je z učiteljico 
strinjal Petrček.

Samohvala
Črnogorec se opazuje v ogledalu in 
modruje: »Če bi imel samo en centimeter 
daljše brke, bi bil kot Kraljevič Marko. Če 
bi imel samo dva centimetra širša ramena, 
bi bil kot Car Lazar …«
»Če pa bi imel samo tri centimetre krajšo 
ono stvar, pa bi bil kot Carica Milica,« je 
dodala njegova žena.

Jasen odgovor
»Draga, ali si že imela kdaj kakšnega 
fanta?« je fant povprašal svojo punco.
»Ne, samo hčerko imam.«

Štajerc v Prlekiji
»Dajte mi eno lahko pivo,« naroči Štajerc 
v gostilni v Prlekiji.
»Lahkega pa pri nas nimamo.
»Te pa Gren.«
»Te pa le odidite, pa še kaj pridite.«

Neumnež
»Bojim se, da je moj očka malce nor,« je 
Janezek potožil sošolcu.
»Zakaj tako misliš?«
»Včeraj mi je razlagal, da sem potomec 
opice. Hm, če bi mi kdorkoli drug to rekel, 
bi še razumel. Zakaj mi je pa ravno on to 
povedal, pa ne doumem. Jaz bi na njegov-
em mestu to poskušal prikriti.«

Prvi na kraju nesreče
»Super,« je vzkliknil policist po tem, ko se 
je zaletel v drevo.
»Zakaj se ti to zdi super?« ga je vprašal 
sopotnik.
»Še nikoli nisem bil tako hitro na kraju 
nesreče. To je moj osebni rekord.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Trening plavanja
»Danes ne bom več treniral,« je na 
treningu plavanja dejal mali Janezek.
»Zakaj pa ne?« je vprašal učitelj plavanja.
»Nisem več žejen.«

Junak
»Mama, poglej, peljem brez rok,« je 
Janezek vzkliknil mami, ko se je s kole-
som pripeljal mimo okna, na katerem je 
slonela.
»Mama, poglej, peljem se brez rok in 
nog,« se je Janezek pohvalil čez čas.
Ko je prišel domov, pa je rekel: »Mama, 
poglej, domov sem prišel brez zob.« 

Tele
Pred mesnico je stala tabla z napisom: 
»Prodajamo mlado teletino.«

»Ali vas ni sram, da koljete mlade 
teličke?« je mimoidoči vprašal mesarja.
»Saj ga nismo zaklali, umrl je zaradi 
tuberkuloze,« ga je potolažil mesar.

Baraba
»Obiskov tega vašega fanta pa imam že 
dosti,« je stanodajalka dejala podnajem-
nici.
»Baraba. Nisem vedela, da je po vseh 
ženskah, ki jih je že imel, sedaj začel 
obiskovati še vas,« je odvrnila najemnica.

Mesojede rastline
»Ali imate mesojede rastline?« je gospa 
srednjih let povprašala v cvetličarni.
»Imamo. Kakšno pa želite?«
»Takšno, ki bi pojedla dedca, težkega 
blizu 90 kilogramov.«
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potrjena tudi sestava Ocenjevalne komisije, 
ki šteje 10 članov + 3 nadomestne člane. Po-
dani so bili predlogi za skupne projekte in 
projekte sodelovanja med 
LAS: priprava celostne 
prometne strategije s po-
udarkom na kolesarskih 
poteh, priprava promocij-
skega materiala, samoo-
skrba, čebelarstvo in api-
terapija; v okviru Užitka 
ob reki sta voda in vino 
kot rdeča nit, ki povezuje 
območje na obeh brego-
vih reke Mure in širše.

20. decembra 2016 je 
potekala Skupščina LAS 

Ovtar, o kateri bomo obširneje poročali v 
prihodnji številki Ovtarjevih novic.

Beseda predsednika Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih 
goric«

Spoštovane članice in člani Društva za 
razvoj podeželja »LAS Ovtar«!

V letu 2016 je društvo 
nadaljevalo z izvajanjem 
aktivnosti, ki smo si jih 
načrtovali v letnem pro-
gramu. V okviru promocije 
območja LAS z Ovtarjevo 
ponudbo so člani društva 
sodelovali na kmetijsko 
obrtnem sejmu KOS 2016, 
sejmu AGRA, se vključili 
v čezmejno sodelovanje na 
»Festivalu regij« v avstrijski 
Radgoni, na srednjeveški 
tržnici prireditve »Agatine 
skrivnosti 2016« in še bi 
lahko našteval. Pomen na-
vedenih aktivnosti je bila 
krepitev lokalne ponudbe, v ohranjanju kul-
turne dediščine in turistične promocije na-
ših prelepih Slovenskih goric. 

Med pomembnejše naloge društva je bila 
(in bo vse do leta 2020) tudi obveznost zno-
traj pravnega nasledstva dvaintrideset pro-
jektov, ki so še lahko kontrolirani, pregleda-
ni na terenu v obdobju petih let po izplačilu 
zahtevka. Pri tem nam bo nudila pomoč 
Razvojna agencija Slovenskih goric, ki je v 
obdobju ukrepa LEADER 2007–2013 opra-
vljala upravljavsko funkcijo društva. 

Ekskurziji, namenjeni pridobivanju novih 
znanj in ogledu primerov dobre prakse, smo 
izvedli v Prekmurju in v na zadnje pridru-
ženih občinah (Duplek, Pesnica, Sveti An-
draž in Šentilj). Tako smo spoznali prakso 
in izzive socialnega podjetništva, ohranjanje 
kulturne dediščine, projekt adrenalinskega 
parka, delovanje medgeneracijskega centra, 
turistične ponudbe po kolesarskih poteh in 
razvoj vrhunske ponudbe vin. Udeleženci 
ekskurzij so si bili enotni v tem, da so takšne 
oblike izobraževanja koristne in omogočajo 
nova poznanstva za sodelovanje in druženje.

Delovanje društva je bilo v letu 2016 v 
veliki meri odvisno tudi od procesa izvaja-
nja Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, v obdobju 2014–2020, 
ali krajše Uredba o CLLD. S podpisom par-

tnerske pogodbe se je dru-
štvo pridružilo partnerjem 
javnega, ekonomskega 
in civilnega sektorja. Ta 
uredba je na novo oprede-
lila in določila pogoje za 
oblikovanje in postopke za 
izbor in potrditev lokalnih 
akcijskih skupin, vsebino 
in sestavo ter obvezna po-
glavja strategij lokalnega 
razvoja ter posebna pravila 
glede podpore posame-
znega sklada, vključenega 
v izvajanje CLLD. Glede 
na to bo potrebno pripra-
viti programsko vizijo in 

nabor idej za prijavo projektov (po novem 
– operacij).

Kaj navedeno pomeni za delovanje Dru-
štva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Sloven-
skih goric« v letu 2017? 

Pomeni, da bo potrebno aktivnosti usme-
riti v:
• širitev dejavnost društva in članstva v ce-

lotnem območju LAS,

• krepitev sodelovanje z občinami kot glav-
nimi akterji razvoja območja, 

• naše razvojne cilje uresničevati preko 
partnerstva v LAS Ovtar Slovenskih go-
ric. 

Na naslednjem letnem občnem zboru 
(predviden je 15. februarja 2017) bomo 
morali člani društva predstaviti svoja pri-
čakovanja in vizijo, kaj bo društvo počelo v 
prihodnjih letih obdobja CLLD 2014–2020. 
Možnosti, ki se nam ponujajo, je veliko, naša 
naloga pa je, da o tem temeljito razmislimo 
in dorečeno strnemo v program dela 2017. 
Vabim vas, da obdobju do občnega zbora 
prispevate k oblikovanju poslanstva društva 
in njegove pomembne vloge pri krepitvi ra-
zvoja podeželja Slovenskih goric. 

Želim vam blagodejne božične praznike 
in zdravja v letu 2017!

Andrej Kocbek, predsednik 

Praznično vzdušje na sejmu v Lenartu
Božično-novoletni se-

jem v Lenartu poteka ob 
petkih in sobotah v ve-
černih urah, ko središče 
mesta razsvetljujejo šte-
vilne modre in bele lučke. 
Praznični sejem, ki pote-
ka v organizaciji Društva 
za razvoj podeželja LAS 
Ovtar Slovenskih goric 
in Razvojne agencije Slo-
venske gorice, je odlična 
priložnost za druženje, 
okušanje dobrot Ovtarje-
ve ponudbe in nakup da-
ril lokalnih ponudnikov. 

Obiskovalcem sejma 
na Trgu osvoboditve je na 
voljo bogata praznično obarvana ponudba: 
kulinarične dobrote, vino, izdelki domače 
obrti, ročna dela, voščilnice, darila, dekora-
tivni izdelki … Ne manjka pa tudi ponudba 
kuhanega vina in vročega čaja, ki nas prije-
tno greje v zimskih večerih. Sejem dopol-
njuje bogat kulturni program za najmlajše in 

mlade po srcu. In vsi skupaj z nestrpnostjo 
pričakujemo prihod dobrih mož, ki obdarijo 
pridne otroke.

Ne zamudite! Sejem bo potekal še danes, 
v petek, 23. decembra 2016, med 16. in 21. 
uro. Vabljeni! 

M. G., foto: M. F. in M. G.Zasedali člani Razvojnega sveta 
V ponedeljek, 12. decembra 2016, je v 

prostorih Centra Slovenskih goric v Le-
nartu potekala 17. redna seja Razvojnega 
sveta Društva za razvoj podeželja »LAS Ov-
tar Slovenskih goric«. 
Člani so se seznanili s 
pravnim nasledstvom 
projektov iz ukrepa 
LEADER iz obdobja 
2007–2013, saj je kar 
32 izvedenih projektov 
še lahko kontroliranih 
oz. pregledanih na te-
renu znotraj 5-ih let 
po izplačilu zahtevka. 
Pregledali so vsebinsko 
in finančno delovanje 
društva v letu 2016 ter 
načrtovali aktivnosti za 
prihodnje leto. Pouda-

rek bo na pripravi vsebin operacij za prijavo 
na javne pozive, sejemskih predstavitvah in 
animaciji prebivalstva (nadaljevanje popisa 
terena in razširitev Ovtarjeve ponudbe). 

2. seja Upravnega odbora LAS Ovtar
21 članov Upravnega odbora LAS Ovtar 

Slovenskih goric se je 12. decembra 2016 se-
stalo na 2. redni seji. Soglasno so potrdili s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano konec oktobra potrjeno Strate-

gijo lokalnega razvoja (SLR). Prav tako je bil 
potrjen Pravilnik o postopku izvedbe javnih 
pozivov. Seznanili so se z delom LAS in s fi-
nančnim poročilom za leto 2016 ter z načr-
tom aktivnosti za leto 2017. Soglasno je bila 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Javni poziv LAS in delavnica za prijavitelje
Objavljen je 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 

razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric na območju občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, 
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Sloven-
skih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki bodo financirane iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Besedilo javnega poziva je objavljeno na 
spletni strani www.lasovtar.si in na spletnih straneh občin. Odprt bo do konca februarja 
2017. Za podrobnejše informacije o javnem pozivu smo na voljo od 3. 1. 2017 dalje.

Za prijavitelje pripravljamo delavnice za pripravo vlog za prijavo na operacije. Prva de-
lavnica bo potekala v sredo, 25. januarja 2017, ob 15.30 uri v Lenartu. Delavnico načrtu-
jemo tudi v mesecu februarju prihodnje leto, termin bo objavljen naknadno.

Za nadaljnje informacije spremljajte spletno stran LAS Ovtar Slovenskih goric:  
www.lasovtar.si
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