
VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

LETO IX | 27. JANUAR 2017 | ŠTEVILKA 1 (79) | CENA: 1,70 €

Ker je vlada z reprezentativnimi sindi-
kati javnega sektorja sklenila »Dogovor o 
ukrepih na področju stroškov dela in dru-
gih ukrepih v javnem sektorju«, se bodo 
letos stroški dela v javnem sektorju nekoli-
ko zvišali, kar bo dodatno obremenilo tudi 
proračune vseh občin v Sloveniji. Zato so 
reprezentativna združenja občin že konec 
lanskega leta od vlade zahtevala dodaten 
dvig povprečnin. Pred podpisom dogovo-
ra med vlado in sindikati javnega sektorja, 
do katerega je prišlo po stavki zdravnikov, 
se je vlada s predstavniki reprezentativnih 
združenj občin dogovorila za 530 evrov 
povprečnine v letu 2017 in 536 evrov v letu 
2018.

V skladu z dogovorom s sindikati jav-
nega sektorja je vlada ukinila nekatere (ne 
vseh!) varčevalne ukrepe v javnem sektor-
ju (gre za omejevalne ukrepe pri izplačeva-
nju regresov za letni dopust in premij do-
datnega pokojninskega zavarovanja), ki so 
jih uvedle že prejšnje vlade zaradi �nančne 
in gospodarske krize. Prav tako mora vlada 
po dogovoru s sindikati odpraviti nekate-
re anomalije v sistemu plač v javnem sek-
torju, ki so jih doslej najbolj občutili javni 
uslužbenci z najnižjimi plačami, ki so raz-
vrščeni v tako imenovano plačno skupijo 
J. To bodo v svojih žepih občutili vsi javni 
uslužbenci, ki bodo letos, gledano v celoti, 
dobili nekaj več evrov, kot so jih dobili lani. 
To pa bo vplivalo tudi na občinske prora-
čune, saj so občine po zakonu dolžne zago-
tavljati sredstva za plače in druge stroške 
dela za zaposlene v vrtcih, v občinski upra-
vi, v občinskih javnih zavodih in še kje.

Pogajanja med predstavniki ministrstva 

za �nance in reprezentativnimi skupnostmi 
in združenji občin so se začela že na začetku 
januarja. Ministrica za �nance mag. Mateja 
Vraničar Erman je predlagala dvig povpreč-
nine v letošnjem letu za dodatna 2,4 evra, 
v letu 2018 pa za dodatnih 7,7 evra. Pred-
stavniki občin pa so zahtevali za letos dvig 
povprečnine za 5,6 evra na 535,6 evra in za 
leto 2018 za 9,1 evra na 545,1 evra.

Predstavniki ministrstva za �nance in 
občin se na pogajanjih še niso uskladili o 
višini povprečnine za letos in naslednje 
leto. Zato so pogajanja na osnovi bolj na-
tančnih izračunov nadaljevali v drugi po-
lovici januarja.

T. K.

V sedemdesetih letih je bilo v Lenartu 
zgrajenih kar nekaj tovarn, kar je bilo za to 
takratno manj razvito občino velikega po-
mena in je ponudilo zaposlitev v domačem 
okolju. Tako sta takrat v novi industrijski 
coni v soseščini Petovarjeve oljarne zrasla 
dva industrijska obrata, katerih proizvodnja 
je prestavljala novost v Sloveniji in na obmo-
čju tedanje Jugoslavije.

Prvi je bil obrat Kristala Maribor, TOZD 
izolacijsko steklo Lenart, dobri dve leti za 
njim še obrat mariborskega koncerna TVT. 
V Temeljni organizaciji združenega dela 
Izolacijsko steklo Lenart so proizvodnjo 
zagnali v prvi polovici leta 1975. In, kot že 
rečeno, proizvodni program je bil v marsi-
čem novost za jugoslovanski trg. Poslovanje 
tega obrata je bilo v prvih desetih letih, so 

zapisale lenarške Domače no-
vice, ki so takrat izhajale pod 
okriljem OK SZDL Lenart, 
tako dobro, da so »s svojimi 
rezultati gospodarjenja ne le 
vrnili vložena sredstva vsem, 
ki so obrat gradili, temveč je 
v zadnjih letih vlagal ne le v 
lasten razvoj, temveč tudi v 
nov proizvodni obrat opreme 
in elementov v Selnici, ki je 
prav tako na manj razvitem 
obmejnem področju«. Velik 
del proizvodnje je šel v izvoz v 
Nemčijo, Francijo in Avstrijo. 
Tudi drugo desetletje poslo-
vanje ni bilo slabo, a je obrat 
Izolacijsko steklo Lenart zaprl 
vrata. Delavci iz tega obrata 
pa so se vozili na delo v Selni-

co, kjer je po nekaj letih vse skupaj potonilo.
Novost na jugoslovanskem in ne le sloven-

skem trgu so predstavljali tudi izdelki leta 
1977 odprte Tovarne bojlerjev v Lenartu. 
Vakuumsko emajlirani bojlerji patenta vo-
dilnega avstrijskega proizvajalcev bojlerjev 
»Austriaemail« so bili izvozni projekt, ki so 
našli prve kupce v Zahodni Nemčiji, Belgiji 
in drugje. Zanimanje za izdelke tovarne boj-
lerjev v Lenartu pa so kaj hitro pokazala tudi 
podjetja v Jugoslaviji, zagrebški Rade Končar, 
Magnohrom Kraljevo iz Srbije in drugi. Že 
nekaj let pozneje so začeli s proizvodnjo so-
larnih bojlerjev in to dejavnost vseskozi raz-
vijali in nadgrajevali. Vseskozi so tudi poso-
dabljali in širili proizvodne in druge prostore. 
Še ob 35-letnici obstoja podjetja, ki se je za-
dnja leta imenovalo Lentherm – invest, d. o. 
o., so zaznamovali z novo pridobitvijo laser-
ske naprave za razrez pločevine in s 5-odsto-
tno rastjo ter imeli 76 zaposlenih. Proizvodi 
iz tega lenarškega obrata so bili kvalitetni in 
cenjeni med njihovimi uporabniki.

Vsemu nakljub je podjetje konec lanske-
ga leta po menjavi lastnikov, letos bi namreč 
zaokrožilo 40 let, končalo v stečaju. Kje is-
kati vzroke? Že res, da na trgu vlada izredna 
konkurenca, a zagotovo glavni vzrok ni v 
tem. Slišali smo različne komentarje in dalo 
bi se razpravljati. Brez dvoma pa se lahko 
velik delež pripiše državi, ki dopušča vse-
mogoče mahinacije in v kateri vlada pravni 
nered. Kako simbolično. Podjetje, ki je pred 
slabimi 40 leti začelo z okrog 50 delavci, je 
s takšnim številom zaposlenih tudi končalo. 
Da pa se razumemo, so bili časi, ko je bilo 
zaposlenih tudi okrog 150 delavcev.

Franc Bratkovič
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IZ VSEBINE Ovtarjevih novic

Povprečnino naj bi dodatno povišali Nekoč novost na jugoslovanskem trgu, kaj pa danes?

Lentherm konec januarja 2017: objekti samevajo, o prihodnosti 
ta čas ni nič znanega ...  Foto: E. P.
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Videnje ljudi in dogodkov

Ob pokopu po vojni pobitih
Razmislek o zgodovinskih dejstvih

Končno smo doživeli v Mariboru prvi 
uradni pokop po vojni nezakonito pobitih 
sodelavcev okupatorjev. Predolgo smo ča-
kali na to človekoljubno dejanje. Že dolgo 
govorimo, da ima vsak človek pravico do 
dostojnega pokopa, ne glede na medvojna 
dejanja, ampak o tem so mnogi samo be-
sedovali.

Kljub temu nekateri niso zadovoljni, da 
se je končno začelo to pietetno dejanje, če-
prav zlasti politiki trdijo, da bo ta dogodek 
prispeval k spravi med Slovenci, v kar dvo-
mim, kajti ves čas samostojne Slovenije se 
iz različnih razlogov pogosto delimo, tudi 
zaradi tega, ker nekateri še vedno trdijo, 
da so se tudi sodelavci okupatorjev bori-
li za Slovenijo, nekateri morda res, ker so 
naivno računali na blagodat in samostoj-
nost Slovenije znotraj velike Hitlerjeve 
Evrope, ki pa bi bila kljub morebitni zmagi 
nacistov, kar se seveda ne bi zgodilo, še na-
prej država, ki bi tako ali drugače zatirala 
podjarmljene narode. Prevladovala bi bela 
nemška večvredna rasa.

Ta mesec smo se spominjali dveh do-
moljubnih dejanj slovenske partizanske 
vojske.

V zgodovino slovenskega naroda sta 
se za vedno zapisala poslednji boj Pohor-
skega bataljona in Dražgoška bitka. Kljub 
nemški premoči so se partizani vztrajno 
upirali. Žal so bile v prvi bitki partizanske 
žrtve, v drugi pa je moralo umreti civilno 
prebivalstvo.

Ne glede na različne zgodovinske inter-
pretacije obeh bitk, ki pa se bistveno ne 
razlikujejo, je v obeh primerih šlo za pra-
vičen odpor Slovencev.

Obe bitki sta bili del zavezniških priza-
devanj za čim prejšnjo zmago nad nem-
škim nacizmom, italijanskim fašizmom in 
japonskim militarizmom. Včasih se resen 
človek sprašuje, kaj bi bilo, če bi Angleži, 
Američani, Francozi, Jugoslovani, torej 
tudi Slovenci in drugi narodi, čakali, kaj 
se bo zgodilo. Brez enotnega odpora bi se 
zgodilo najslabše, kar bi se lahko.

Pokojniki, ki jim ni bilo sojeno po zako-
nih nove države, so se eni bolj, drugi manj 
zavestno bojevali na strani okupatorjev, 
domnevno iz taktičnih razlogov. Naivno 
so računali, da jih bodo kljub temu zave-
zniki po vojni sprejeli z odprtimi rokami, 
kar se seveda ni zgodilo.

Prebral sem knjigo Domobranci, zdravo, 
ki me je razžalostila. Še vedno ne morem 
verjeti, da so se mladi in krepki fantje pu-
stili zapeljati svojim zaslepljenim kolovod-
jem, ki so glavni krivci tudi za povojno 
kalvarijo številnih sodelavcev okupator-
jev, čeprav grozoviti poboji zmagovalcev 
nikakor niso upravičeni. Glavne krivce bi 
morala oblast postaviti pred sodišče, druge 
pa začasno premestiti v delovna taborišča, 
nekatere pa izpustiti, da bi se lahko vrnili 
domov. Podobno so ravnali v večini dru-
gih držav, ki so bile okupirane. Žal je pri 
novih oblastnikih iz ideoloških in politič-
nih razlogov prevladovalo prepričanje, da 
se je treba ideoloških nasprotnikov tako 
ali drugače čim prej znebiti, čemur so po 
svoje botrovali tudi medvojni zavezniki, ki 
so sklenili, da je kolaborante treba vrniti 
v njihove države, čeprav so vsaj v vrhovih 
vedeli, kaj se bo z njimi zgodilo.

Slovenski medvojni nasprotniki še ve-
dno uradno ne priznavajo vseh dejstev, ki 
so se med in po vojni zgodila, čeprav so 
zgodovinarji eni bolj, drugi manj pristran-
sko zapisali, kdo se je med vojno boril na 
pravi strani, se pravi za osvoboditev Slove-
nije izpod okupatorjev, ki pa so bili Nemci, 
Italijani in Madžari.

Resnično bomo Slovenci spravljeni šele 
takrat, ko bomo konkretno in jasno pove-
dali, kdo se je med vojno resnično boril za 
Slovenijo, kdo pa je vse do konca vojne so-
deloval z okupatorji.

Ne glee na to pa je bil skrajni čas, da smo 
začeli dostojno pokopavati medvojne in 
povojne žrtve, ki jim krivda uradno ni bila 
dokazana.

Tone Štefanec

Poslanski kotiček
Spoštovani bralci Ovtarjevih novic.

Če ni velikih rezultatov, potem je do-
ber vsak spodbuden podatek, ki nakazuje 
pozitivne trende. To velja tudi, če gre za 
rezultat dela prejšnjih vlad ali ugodnih 
mednarodnih okoliščin. Pravi državniki 
so sposobni priznati, da se Zemlja ni za-

čela vrteti z njihovim prihodom. Birokrati 
pač mislijo drugače. Oblast, ki ji je mar za 
ljudi, je sem ter tja sposobna sprejeti tudi 
dober predlog opozicije. Tista, ki ji gre le 
za lastno promocijo, misli drugače.

Kaj kažejo številke?
Poglejmo torej, kakšno je dejansko sta-

nje glede zaposlenosti in brezposelnosti. 
Tako bomo lažje presodili, ali je 97 ti-

soč brezposelnih res takšen uspeh, da ga 
kot izjemnega omenja celotna koalicija, s 
predsednikom vlade na čelu.

Tabela 1 : Zaposlene osebe

Zaposlene osebe VII 2008 VII 2016 Razlika

Zaposleni pri pravnih osebah v  
zasebnem sektorju

 563.834  520.075  - 43.759

Zaposleni pri pravnih osebah v javnem sektorju  154.620  161.283  + 6.663

Zaposleni pri �zičnih osebah  72.670  50.849  - 21.821

Samostojni podjetniki posamezniki  48.283  62.129  +13.846

Osebe, ki opravljajo poklicne dejavnosti  6.966  6.455  - 511

Kmetje  33.509  17.025  - 16.484

Vir: SURS, MJU in lastna obdelava
Primerjava posameznih kategorij poka-

že, da se je zaposlenost danes v primerjavi 
z letom 2008 zmanjšala v vseh kategorijah 

v realnem sektorju, razen pri samostojnih 
podjetnikih posameznikih. To seveda ni 
rezultat velikega preboja podjetništva v 

Upokojitveni pogoji v letu 2017

Letos v pokoj štiri mesece kasneje

Ker pokojninska reforma iz leta 2012 
še vedno traja, so se v skladu z ve-
ljavnim zakonom o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju z novim letom 
spremenili pogoji za upokojitev in za izra-
čun pokojninske osnove.

Ženske se lahko letos upokojijo pri staro-
sti 59 let in 4 mesece, imeti pa morajo 39 let 
in 8 mesecev pokojninske dobe brez doku-
pa. Moški se lahko upokojijo pri 59 letih in 
8 mesecih ter 40 letih pokojninske dobe brez 
dokupa. Ženske in moški morajo biti letos 
ob upokojitvi stari štiri mesece več kot lani, 
poleg tega pa morajo imeti tudi 4 mesece več 
pokojninske dobe brez dokupa kot lani.

Pri 63 letih in 6 mesecih starosti se lahko 
letos upokojijo ženske, ki imajo najmanj 20 
let pokojninske dobe brez dokupa. Pri 65 le-
tih pa se lahko upokojijo ženske in moški, ki 
imajo najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Pri izračunu pokojninske osnove jim bo 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije (SPIZ) upošteval katerihkoli 
najugodnejših zaporednih 23 let zavarova-

nja od leta 1970 dalje. Naslednje leto bo to 
obdobje daljše še za leto dni.

Pravico do starostne pokojnine pa lahko 
zavarovanci dosežejo prej, če uveljavijo skrb 
za vsakega otroka, služenje vojaškega roka 
za dve tretjini njegovega trajanja in vstop v 
pokojninsko zavarovanje pred 18 letom sta-
rosti. 

Čeprav pokojninska reforma iz leta 2012 
daje rezultate in se moški in ženske upoko-
jujejo vsako leto pri višji starosti, na mini-
strstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti že razmišljajo o novi po-
kojninski reformi, ki naj bi začela veljati po 
letu 2020. V ta namen so že spisali tako ime-
novano Belo knjigo o pokojninski reformi, 
ki ji sindikat v mnogih delih nasprotujejo. 
Snovalci pokojninske reforme med drugim 
razmišljajo, da bi pokojninsko dobo podalj-
šali na 43 let za moške in ženske. Cilj nove 
pokojninske reforme je zagotoviti vzdržnost 
pokojninske blagajne, saj število upokojen-
cev narašča hitreje kot število zavarovancev.

T. K.

Prostori SMC v Lenartu

Člani lokalnega odbora SMC Lenart 
si bomo kot aktiven odbor še naprej 
prizadevali za izboljšanje kvalitete ži-

vljenja v okolišu.
Naša občinska svetnika na občinski rav-

ni uresničujeta skupna prizadevanja našega 
demokratično strukturiranega odbora, ki 
svoje poslanstvo vidi v zastopstvu interesov 
občank in občanov.

Naše delovanje lahko spremljate na sple-
tni strani „lenart.strankasmc.
si/“, najdete pa nas tudi na 
Facebooku. Svoja mnenja, 
pobude ali vprašanja lah-
ko pošljete na naš e-naslov 
lenart@lo.strankasmc.si. Od 3. 
februarja pa nam boste lahko 
le-te predali tudi osebno, saj 
bomo imeli tudi svoje prostore 
na Trgu osvoboditve 3 v Le-
nartu, nad Čvekarno Askari.

Vabimo vas, da se udeležite 
otvoritve, ki bo 3. februarja, 
predvidoma ob 16. uri, in nam 
sporočite svoja mnenja, pobu-

Proti prepustitvi pogrebne dejavnosti tržnim zakonitostim

Zahteva za oceno ustavnosti zakona o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti

Poslanci v državnem zboru so po vetu 
državnega sveta še enkrat sprejeli »za-
kon o pogrebni in pokopališki dejav-

nosti«, ki so mu nasprotovala reprezenta-
tivna združenja občin, saj se ne strinjajo s 
konceptom ureditve pogrebne dejavnosti. 
Zakon namreč prepušča pogrebno dejav-
nost z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne 
službe trgu, čeprav gre za izvirno občinsko 
nalogo in za izvajanje storitev, ki so v javnem 
interesu. Po drugi strani pa je ostala poko-
pališka dejavnost, ki obsega upravljanje in 
urejanje pokopališč, še vedno v pristojnosti 
občin. Po vetu državnega sveta je za zakon 
ponovno glasovalo 56 poslank in poslancev, 
17 pa jih je bilo proti. 

Župani številnih slovenskih občin so pred 
in po sprejemu zakona na glas opozarjali 
na nevarnosti, ki jih prinaša novi zakon, ko 
pogrebno dejavnost prepušča trgu. To lahko 
privede do konkurenčnega boja med po-
grebnimi podjetji, posledica tega pa je lah-
ko nespoštljiv odnos do pokojnih. Ali bodo 
pogrebna podjetja zato, da bodo na trgu 
konkurenčna, znižala kakovost storitev? Ali 
pa bodo vsa podjetja dvignila cene in na ta 
način začela kovati dobičke? Številni župani 
menijo, da je pogrebna dejavnost takšne na-
rave, da bi morala ostati gospodarska javna 
služba v pristojnosti občin.

Ločitev pogrebne in pokopališke dejav-
nosti pa lahko privede tudi do tega, da bo 
začelo za upravljanje in urejanje pokopališč 
primanjkovati sredstev, saj bodo zanje mo-
rale še naprej skrbeti občine, medtem ko 

bodo pogrebno dejavnost opravljala zasebna 
podjetja na komercialni osnovi.

Pred koncem leta pa je državni svet na 
ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno 
ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti. Po mnenju državnih svetnikov 
ter Skupnosti občin Slovenije in Združe-
nja občin Slovenije zakon posega v ustavne 
pravice lokalnih skupnosti in javni interes v 
delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje 
kot tržno. »Nova zakonodaja na področju 
pokopališke in pogrebne dejavnosti posega 
v izvirne pristojnosti občin, �nanciranje lo-
kalnih skupnosti ter človekovo dostojanstvo 
in je v nasprotju z Evropsko listino lokalne 
samouprave,« je državni svet zapisal v zahte-
vi za oceno ustavnosti. 

Državni svetniki so izrazili tudi zaskrblje-
nost, ker bo zaradi novega zakona prišlo do 
opustitve dolžnosti države, da nadzoruje 
uresničevanje načela pietete pri pogrebni de- 
javnosti. V nekaterih državah je to privedlo 
do skrb zbujajočih pojavov. Pogrebna podje-
tja so v želji po čim večjih dobičkih pokojnike 
polagale v tako slabe krste, da so padali iz njih. 
Okrasne žare so po vložitvi v grob zamenje-
vali z osnovnimi. Trupla so neprimerno skla-
diščili. Dele trupel so prodajali brez vednosti 
svojcev in podobno. Po mnenju državnih sve-
tnikov ne bi smeli dopustiti, da bi na področje 
pogrebne dejavnosti prodrla komercialna lo-
gika in pohlep po dobičkih, zato bi morala ta 
dejavnost ostati občinska gospodarska javna 
služba, ki bo tudi pod javnim nadzorom.

T. K.

de in vprašanja. Na otvoritvi bo prisoten tudi 
minister za infrastrukturo dr. Peter Gašper-
šič ter poslanka Vesna Vervega, ki bo enkrat 
mesečno prisotna v prostorih SMC Lenart. 
Vabljeni na pogovor, kjer vam bo poskušala 

pomagati po svojih najboljših močeh.
Uradne ure bodo vsak prvi ponedeljek v 

mesecu od 12. do 14. ure. Veselimo se sko-
rajšnjega druženja in vas lepo pozdravljamo!

Lokalni odbor SMC Lenart
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Iz načrta razvojnih programov je razvi-
dno, da ima občina za rekonstrukcijo javne 
poti Drvanja–Hobot–Froleh na voljo 87.502 
evrov, za rekonstrukcijo javne poti Trotko-
va–smer Aldecoa pa 45.350 evrov. 

Za Eko muzej »Dolina miru Benedikt« je 
v proračunu na voljo 5.000 evrov, za izgra-
dnjo kanalizacije pri Svetih Treh Kraljih pa 
65.000 evrov. Za kanalizacijo v Štajngrovi 
pa je v proračunu rezerviranih 10.000 evrov. 
Z investicijo nameravajo povečati število 
uporabnikov, ki bodo priključeni na javno 
kanalizacijsko omrežje. Za 
vgradnjo globinske opre-
me v vrtino Be-2 pa je na 
voljo 50.900 evrov.

Za upravljanje in teko-
če vzdrževanje občinskih 
cest bodo namenili 1.500 
evrov, za kategorizacijo 
občinskih cest pa imajo na 
voljo 2.000 evrov. Za vzdr-
ževanje in čiščenje ulic je 
v občinskem proračunu 
rezerviranih 2.000 evrov, 
za komunalno ureditev 
stavbnih zemljišč, kjer je 
predvidena individualna 
gradnja, pa 3.500 evrov.

Prav tako bodo na ob-
čini izdelali energetsko 
zasnovo, ki je temeljni do-
kument za energetsko stra-
tegijo, povezano z uglaše-
no energetsko in okoljsko politiko občine, za 
kar bodo namenili 1570 evrov. V tem okviru 
bodo pripravili tudi konkretne ukrepe na 
področju učinkovite rabe energije, pri uvaja-
nju obnovljivih virov energije in na področju 
decentralizacije oskrbe z energijo.

Ker je vlada z reprezentativnimi sindi-
kati javnega sektorja podpisala Dogovor o 
ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju, se bodo v prora-
čunih vseh slovenskih občin zvišali stroški 
dela in še nekateri stroški. Zato se je vlada z 
reprezentativnimi združenji občin že začela 
pogajati o povišanju povprečnine.

V občini Benedikt se bodo stroški dela 
za vse zaposlene v vrtcu in občinski upravi 
ter še nekateri stroški dvignili mesečno za 
okoli 5 do 7 tisoč evrov. »Če se bo povpreč-
nina dvignila v letošnjem letu za 5,6 evra 

in v naslednjem letu za 9,2 odstotka, kakor 
predlagajo predstavniki občin, bomo s tem 
še lahko nekako pokrili dodatne stroške,« 
pravi Gumzar. »Če se povprečnina ne bo 
dovolj povečala, pa bomo prisiljeni zmanj-

šati sredstva za investicije. Za-
radi dogovora vlade s sindikati 
javnega sektorja bomo imeli v 
občini Benedikt 60 do 70 ti-
soč evrov več stroškov na letni 
ravni. S takšnimi sredstvi smo 
lani modernizirali in asfaltirali 
800 metrov ceste.«

Gumzar opozarja, da bodo 
podeželske občine v obdobju 
2014–2020 težko črpala tudi 
razvojna sredstva iz Evropske 
unije, saj bo evropska unija v 
novi �nančni perspektivi so-
�nancirala samo projekte, ki 
spodbujajo socialno kohezijo, 

enake možnosti in zaposlovanje, vlaganj v 
komunalno infrastrukturo pa ne. Ker pri nas 
v podeželskih občinah prebivalci še vedno 
najbolj potrebujejo komunalno infrastruk-
turo, si mnoge podeželske občine ne bodo 
mogle privoščiti vlaganj v projekte za soci-
alno kohezijo, saj bi morala zanje zagotoviti 

lastno udeležbo, česar pa številni občani ne 
bi razumeli in odobravali. »Občanom, ki 
odhajajo in prihajajo domov po blatni cesti, 
poleg tega pa nimajo javne kanalizacije in 
širokopasovnega priključka na internet, ni 
lahko pojasniti, zakaj občina vlaga v druge 
projekte. Zato si kot župan ne upam prijaviti 
nobenega občinskega projekta, od katerega 
na koncu ne bi bilo efekta, ki bi ga lahko vsi 
videli in preverili.« 

Gumzar je že pred časom opozoril, da 
nova evropska perspektiva bolj spodbuja ra-
zvoj v urbanih središčih kot v podeželskih 
občinah in to se, kot pravi, vse bolj potrjuje. 
Zato bi morala vlada vsaj pri povprečnini 
imeti več posluha za reševanje razvojnih 
problemov podeželskih občin.

T. K.

OSREDNJE SLOVENSKE GORICE/ AKTUALNO IZ OBČIN

Sloveniji, ampak predvsem posledica sub-
vencioniranja samozaposlitev in dejstva, 
da so delodajalci v veliko primerih tako re-
koč prisilili svoje zaposlene, da gredo “na 
svoje”. Tako smo dobili ekonomsko odvi-
sne osebe, ki se po vseh merilih uvrščajo 

med prekarne zaposlitve in nimajo nič 
skupnega s podjetništvom. Če bi res šlo za 
razmah podjetništva, potem bi se prav go-
tovo povečalo število zaposlenih pri samo-
stojnih podjetnikih, tako pa se je zgodilo 
ravno obratno.

Na drugi strani pa se je povečalo število zaposlenih v javnem sektorju.
Razlika je očitna. Po osmih letih “okre-

vanja” smo prišli do točke, ko imamo manj 
zaposlenih v realnem sektorju, v javnem 
sektorju pa jih je vedno več. In ne gre za 
tako majhne razlike. To(!) je izziv, s katerim 
bi se morala ukvarjati vlada. Vprašati bi se 
morala, kateri so razlogi, da je do tega pri-
šlo, zakaj je stanje po osmih letih še vedno 
tako katastrofalno, predvsem pa, kaj lahko 
naredimo, da se bo vsaj v naslednjih dveh, 
treh letih situacija spremenila na bolje. Več 
kot očitno je, da dosedanja politika ni ob-
rodila sadov. Zato jo je treba spremeniti.

Dolgoročna rešitev zanesljivo ni v tem, 
da namenimo še nekaj dodatnih milijonov 
evrov za krepitev programa Aktivne poli-
tike zaposlovanja, ampak da gospodarstvu 
omogočimo okolje, v katerem bo zaposlo-
valo zaradi potreb po novih zaposlitvah in 
ne zato, ker se jim zaradi so�nanciranja to 
izplača. V takem okolju se tudi ne bi vsa-
ko leto iz Slovenije odselilo več tisoč ljudi, 
predvsem mladih, ki tu ne vidijo več priho-
dnosti. Mogoče bi tudi nekaj tisoč tistih, ki 
se vsak dan vozijo na delo čez mejo, našlo 
zaposlitev doma.

Sam sem v zadnjih letih obiskal kar ne-
kaj mednarodnih podjetij, ki bi lahko svoje 
proizvodne kapacitete širila tudi v Sloveni-
jo. Tako sem že pred leti imel priložnost 
srečati g. Stronacha (lastnika podjetja Ma-
gna). V neobveznem pogovoru sem odprl 
tudi vprašanje možnosti širjenja dejavno-
sti podjetja Magna na slovenska tla. Takrat 
sem mu na vprašanje glede poslovnega 
okolja v Sloveniji odgovoril, da je nekoč 
Maribor predstavljal industrijsko središče 
Štajerske, da je imel večje industrijske ka-
pacitete od Gradca in da si zasluži prilo-
žnost. Pri tem sem nekoliko provokativno 
pripomnil, da je Puch slovenskih korenin 
in da imamo v Sloveniji še veliko takšnih 
talentov. Ob koncu srečanja mi je g. Stro-
nach dejal, da so kot pogodbeni izdelovalci 
avtomobilov vezani na veljavne pogodbe, 
da pa bodo, v kolikor bi kapacitete v Grad-
cu ne zadostovale več, z veseljem preučili 
predlog za širjenje proizvodnje v Slovenijo.

Po štirih letih od najinega srečanja me 
je novica, da bo Magna v Sloveniji posta-
vila nov ličarski obrat, zelo razveselila. 
Pomembneje pa je, ali bo leta 2019 temu 
sledila gradnja karoserirnice, leta 2021 pa 
postavitev celotne avtomobilske tovarne, 
ki bi zaposlila skupno več kot 3000 ljudi. 
Naložba v lakirnico je ocenjena na pribli-
žno sto milijonov evrov, ves projekt pa bo 
vreden približno pol milijarde evrov. Do 
takrat pa bomo morali v Sloveniji narediti 
še nekaj korakov k izboljšanju poslovnega 
okolja, še posebej pa urediti izobraževalni 
sistem, ki bo »proizvajal« kadre, ki bodo 
zaposljivi v realnem okolju.

Z lokalnega okolja Slovenskih goric je 
dobrodošla novica, da se je veliko podje-
tnikov, obrtnikov in druge zainteresirane 
javnosti odzvalo povabilu na strokovno ek-
skurzijo v München po programu: MÜN-

CHEN IN BMW, ki ga je na mojo pobudo 
organizirala Obrtna zbornica Lenart. V Ba-
varskem mestecu Dingol�ng smo si od 11.–
12. oktobra 2016 ogledali tovarno BMW, ki 
je del svetovne proizvodne mreže BMW in 
ena od 23 tovarn v 12 državah sveta. Na 
površini več kot 2,8 milijona kvadratnih 
metrov izdelajo v sodobno opremljenih 
obratih s pomočjo vrhunske tehnologije in 
tehnike okrog 1.600 vozil na dan, različnih 
modelov serij 3, 4, 5, 6 in 7, tudi M5, cabrio 
6, active hybrid 7… Skupaj z dr. Antonom 
Jurgetzom, našim rojakom, ki je s svojim 
vrhunskim znanjem dosegel funkcijo člana 
uprave koncerna BMW, smo si ogledali vse 
faze postopka izdelave avtomobilov.

Ob tej priložnosti bi se še enkrat rad za-
hvalil vodstvu Obrtne zbornice Lenart za 
vzorno sodelovanje, ki je številnim podje-
tnikom omogočilo seznanitev s primerom 
dobre prakse, ki ga kaže posnemati v pri-
hodnosti. S temi aktivnostmi bom nadalje-
val tudi v letu 2017.

Za konec bi vas rad seznanil tudi s po-
slanskimi vprašanji, ki so bila postavljena 
na podlagi realnih problemov, ki ste mi jih 
predstavili v okviru obiskov v poslanski pi-
sarni. Tako sem med drugim zastavil pisno 
poslansko vprašanje ministru za gospo-
darski razvoj in tehnologijo v zvezi z odzi-
vom Slovenije na potrebo po digitalizaciji 
gospodarstva ter v zvezi z investicijami na 
področju digitalizacije industrije. Istemu 
ministru sem na decembrski seji držav-
nega zbora postavil tudi ustno poslansko 
vprašanje v zvezi s problematiko zunanjih 
gostinskih teras, namenjenih kadilcem. 
Vladi RS pa pisno poslansko vprašanje v 
zvezi z diskriminatornimi pogoji, s kate-
rimi se soočajo slovenska podjetja, ki de-
lujejo v Avstriji, med njimi gre za številne 
podjetnike iz osrednjih Slovenskih goric, 
ki delujejo na področju Avstrije.

Verjamem, da je v vašem lokalnem oko-
lju še veliko težav, ki so že dalj časa nere-
šljiva in menite, da je njihovo reševanje v 
pristojnosti posameznih ministrstev. Va-
bim vas, da mi v zvezi s to problematiko 
posredujete vprašanje, ki bi ga želeli na-
sloviti na vlado, ministra ali generalnega 
sekretarja vlade. Poskrbel bom, da bo po-
slansko vprašanje naslovljeno na pristojno 
institucijo in da boste odgovor, ki mi bo 
posredovan s strani vlade ali ministrstva, 
tudi prejeli. 

Srečno, dragi rojaki! Želim Vam, da po-
gumno in odločno stopimo v novo leto 
2017. Priložnost za spremembe na bolje 
bo, če ne prej, čez dobro leto in pol. Na 
volitvah bomo v SDS zagotovo imeli jasne 
odgovore na izzive tega časa in ekipo, ki bo 
program, s posebnim posluhom za težave 
slovenskega podeželja in Slovenskih goric, 
pošteno ter odgovorno tudi izpeljala. 

Pišete mi lahko na naslov: franc.bre-
znik@dz-rs.si

Poslanec DZ Franc Breznik

Občina Benedikt

Razvoju podeželja se ne piše dobro

V občini Benedikt po besedah tam-
kajšnjega župana Milana Gumzarja 
že intenzivno delajo na izvrševanju 

občinskega proračuna, ki ga je konec lan-
skega leta sprejel občinski svet. Januarja so 
pripravljali projektno dokumentacijo za re-
konstrukcijo oziroma modernizacijo dveh 
cest (gre za javno pot Trotkova–smer Alde-
coa v dolžini 410 metrov od križišča z lokal-
no cesto Ihova–Negova–Trotkova v smeri 

proti križišču z javno potjo Trotkova–smer 
Fras in za javno pot Drvanja–Hobot–Froleh 
v dolžini 790 metrov). Prav tako so pripra-
vljali tehnično dokumentacijo za izvedbo 
razpisa za izbiro izvajalca za izgradnjo kana-
lizacije pri Treh Kraljih.

Sicer pa je občinski proračun občine Be-
nedikt za letošnje leto na prihodkovni strani 
»težek« 2,273 milijona evrov, načrtovani od-
hodki pa znašajo 2,805 milijona evrov. 

Palčki in Zvezdice na obisku pri 
benediškem županu

V veselem decembru 2016 se je župan 
občine Benedikt Milan Gumzar raz-
veselil prav posebnih obiskov; v nje-

govem uradu sta ga obiskali skupini otrok iz 
vrtca Benedikt, Palčki in Zvezdice. Obe sku-
pini sta županu izročili novoletno voščilnico, 

ki so jih v teh dneh iz-
delovali, ter pogumno 
zapeli pesmice na temo 
zimskega letnega časa. 
Otroci iz Vrtca Bene-
dikt so že vajeni na-
stopati, kar so dokazali 
tudi na otvoritvi no-
vega vrtca, ko so pred 
polno Športno dvo-
rano Benedikt nasto-
pali prav vsi, od tistih 
najmlajših do tistih, ki 
bodo letos prestopili 
osnovnošolski prag. 

Besedilo in foto: B. Š.

Tako kot v domala vseh občinah v Sloveniji imajo tudi v občini Benedikt 
zaradi (pre)nizke povprečnine na voljo vse manj sredstev za investicije. 
Na srečo so najnujnejše investicije, med katere sodi tudi izgradnja novega 
vrtca, v minulih letih že izvedli.
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Občina Cerkvenjak

450 tisoč evrov za investicije

Delavcem podjetja Marko/Mark Nival 
iz Vidma pri Ptuju, ki izvajajo dela 
pri rekonstrukciji regionalne ceste 

Cerkvenjak–Sveti Jurij ob Ščavnici, je uspelo 
do konca lanskega leta in do nastopa polar-
nega mraza končati prvo polovico investici-
je. Na obe polovici cestišča, ki so ga rekon-
struirali, jim je uspelo položiti grobi asfalt, 
s čimer so cestišče še pravi čas zaščitili pred 
nizkimi temperaturami in padavinami.

V podjetju Marko/Mark Nival so sicer pri-
čakovali, da bodo dela tekla hitreje, vendar 
so se zaradi kompleksnosti gradnje nekoliko 
zavlekla. Takšna investicija, kot je obnova 
ceste z izgradnjo pločnika ter javne razsve-
tljave, zahteva namreč veliko usklajevanj 
med različnimi deležniki, saj morajo pod 
pločnik in cesto različni izvajalci položiti 
elektroinstalacije, telekomunikacijske kable, 
kanal za optični kabel, 
vodovodne instalacije, 
kanalizacijo, kanaliza-
cijo za meteorne vode 
itd. Gradnja je bila bolj 
zamudna tudi zaradi 
gradnje opornih zidov 
za pločnik, ki so pone-
kod visoki do 1,5 me-
tra. Ravno zaradi njih 
pa je pločnik zdaj bolj 
kakovostno zgrajen, 
saj ga ne bo mogla na-
jedati erozija.

Če bo vse po sreči, 
bo rekonstrukcija regi-
onalke v dolžini enega 
kilometra končana do 
19. praznika občine 
Cerkvenjak, ki ga bodo 
po besedah župana 
Marjana Žmavca letos 
proslavljali od 2. do 25. junija. Za celotno 
investicijo bo občina Cerkvenjak prispeva-
la 245 tisoč evrov (za izgradnjo pločnika in 
javne razsvetljave), Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo pa 355 tisoč evrov 
za obnovo cestišča.

Poleg tega bodo v občini Cerkvenjak letos 
modernizirali in asfaltirali še tri krajše odse-
ke na lokalnih cestah. V Brengovi bodo mo-
dernizirali cesto od Pučkovih do Trojnerja 
proti Vanetini v dolžini okoli 400 metrov. V 
Čagoni bodo modernizirali krajši odsek do 
čebelarskega doma v dolžini okoli 120 me-
trov. Jeseni pa bomo v Čagoni modernizirali 
še odsek do Dušana Blažiča v dolžini okoli 
220 metrov. Za modernizacijo vseh treh cest 

bo občina namenila okoli 75.000 evrov.
V občini Cerkvenjak bodo imeli letos za 

investicije na voljo 450 tisoč evrov. Del teh 
sredstev bodo namenili tudi za obnovo vo-
dovoda v delu Peščenega Vrha ter za izde-
lavo projektne dokumentacije za prenovo in 
novogradnjo vodovoda v delu Župetincev, 
v Ivanjskem Vrhu in delu Brengove. Nekaj 
sredstev bodo potrebovali tudi za geodetsko 
odmero cest in za notarske stroške pri odku-
pu in prepisu zemljišč za ceste.

Občina Cerkvenjak bo letos �nancirala 
tudi pripravo dokumentacije za energetsko 
sanacijo šole, ki jo bodo izvedli v naslednjih 
letih. Okoli 17 tisoč evrov pa bodo nameni-
li za nakup novega kombi vozila za potrebe 
gasilcev. Okoli 5 tisoč evrov bo občina pri-
spevala za obnovo strehe župnišča, poleg 
tega pa bo izvedla še več manjših investicij.

Občina Cerkvenjak se bo z nekaterimi 
projekti v novi �nančni perspektivi od leta 
2014 do 2020 prijavila tudi na razpise za 
sredstva iz Evropske unije. Na občini o kon-
kretnih projektih še nočejo govoriti, ker jih 
še pripravljajo. Razmišljajo pa o ureditvi 
trškega jedra in posameznih pomembnih 
lokacij v kraju ter o morebitni izgradnji 
medgeneracijskega parka oziroma centra v 
bližini ŠRC Cerkvenjak, kjer bi našli kaj zase 
pripadniki vseh generacij. Prav tako pa že-
lijo pritegniti nove investitorje v poslovno-
-obrtno cono v Brengovi, zato je občinski 
svet že znižal komunalni prispevek v tej coni 
za 60 odstotkov.

T. K.

Sprejem za podjetnike in poslovne 
partnerje

V petek, 13. januarja, je v dvorani kul-
turnega doma v Cerkvenjaku župan 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc 

pripravil zdaj že tradicionalni 4. sprejem za 
podjetnike in poslovne partnerje. Teh je v 

občini Cerkvenjak registriranih že preko 80. 
Močno sneženje je sicer prispevalo k nekoli-
ko manjši udeležbi povabljenih, a je srečanje 
kljub tem doseglo namen. Župan Žmavc z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo preteklo 
leto delovno kar uspešno za občino Cerkve-
njak. To pa je tudi zasluga podjetnikov, saj 
se delovna področja večkrat prepletajo oz. 

dopolnjujejo. Podjetnikom in poslovnim 
partnerjem je predstavil tudi razvojne načr-
te za letošnje leto. Načrtujejo obnovo nekaj 
krajših odsekov lokalnih cest, nadaljevanje 
izgradnje pločnikov in javne razsvetljave ob 

državni cesti proti Sv. Juriju 
ob Ščavnici v dolžini 1 km, 
pripravljajo pa tudi projektno 
dokumentacijo za izvedbo 
medgeneracijskega parka ob 
Športno rekreacijskem centru 
v Kadrencih, energetsko sana-
cijo osnovne šole, obnovo šol-
skega igrišča z umetno maso, 
rekonstrukcijo dela lokalnega 
vodovodnega omrežja v Pe-
ščenem vrhu, arhitekturno 
ureditev trškega jedra in ne-
katerih pomembnih objektov 

v občini, pripravljajo pa tudi tehnične do-
polnitve OPN s t. i. OPPN za potrebe po-
sameznikov, ki želijo širiti svojo dejavnost. 
Skupaj z zasebnimi investitorji in znanimi 
naročniki pa načrtujejo še izgradnjo večjega 
trgovskega objekta, lekarne in večstanovanj-
skega objekta. 

Franc Bratkovič

400 let župnije Sv. Anton v Slov. goricah

Potem ko so lani v Cerkvenjaku, fari sv. 
Antona, obeležili 500-letnico izgra-
dnje cerkve v sedanji podobi in bla-

goslovili nove orgle, praznujejo tudi letos. 
Tokrat 400-letnico župnije Sv. Anton v Slo-
venskih goricah. Tako so v petek, 20. januar-
ja, zvečer v dvorani kulturnega doma v Cer-

kvenjaku pripravili slavnostno akademijo ob 
400-letnici župnije, v cerkvi pa so obletnico 
svečano zaznamovali skupaj z Antonovo ne-
deljo, 22. januarja, s slovesno mašo, ki jo je 
ob somaševanju duhovnikov daroval mari-
borski nadškof metropolit mag. Alojz Cvikl.

F. B. 

Občina Lenart

V preteklem letu uspešno zaključene 
mnoge investicije v občini Lenart

Investicije v javno vodovodno omrežje, 
obnovo lokalnih cest, kanalizacijo, obnove 
šolskih prostorov in športne objekte

Občina Lenart je v letu 2016 uspešno 
zaključila mnoge investicije, cilj vseh je iz-
boljšati kvaliteto življenja prebivalcem. Pro-
računska sredstva so namenili za investicije, 
kjer so bile potrebe največje in kjer je stanje 
objektov in naprav zaradi dotrajanosti in 
slabega gradbenega stanja zahtevalo obno-
vo. Del sredstev pa je namenjen za investi-
cije, ki pomenijo za občane nove pridobitve. 

Vsekakor pa so bile prednostne naloge in 
proračunska sredstva namenjeni komunal-
ni infrastrukturi, ki so osnova za kvaliteto 
življenja, zdravje in zdravo življenjsko oko-
lje, kot so oskrba z vodo in gradnja javnega 
vodovodnega omrežja, obnove in rekon-
strukcije cest, obnova dela kanalizacijskega 
omrežja.

Zaradi potreb je bilo največ vlaganj na 
področju komunalne infrastrukture: v re-
konstrukcije in obnove lokalnega cestnega 
omrežja, sanacijo plazov in obnovo mostov 

na območju celotne ob-
čine.

V Zg. Žerjavcih je bila 
sanirana in asfaltirana 
dotrajana cesta v strnje-
nem delu naselja v sme-
ri Zg. Žerjavci–Hager 
v dolžini 290 m. V času 
obnove so izvedli tudi 
premestitev 600 m elek-
tro omrežja iz zračne v 
zemeljsko linijo. Urejena 
je bila tudi kanalizacija 
za optično širokopasov-
no omrežje. Vrednost 
vseh del znaša 27.000 
EUR.

Na cesti v Zg. Porči-
ču, pri Kurbusovih, je 
bil v neposredni bližini 
dotrajane ceste saniran 
plaz, v tem okviru tudi 
rekonstrukcija in asfalti-
ranje 620 m ceste do sta-
novanjske hiše Rokavec. 
Vrednost teh del znaša 
30.000 EUR. Na tem 
območju Porčiča je ob-
novljeno skoraj celotno 
cestno omrežje.

Na območju naselja 
Lenart je bila izvedena 
sanacija dotrajane asfal-
tne površine na celotni 
površini odcepa ceste 
Hyundai Mlakar. Cesto 
je bilo potrebno urediti 
tudi zaradi nepravilno 
izvedenega odvodnja-
vanja, ki je na zasebnih 
zemljiščih povzročalo 
škodo. Za to sanacijo je 
Občina Lenart namenila 
slabih 16.000 EUR.

V Vrtni ulici je bil leta 
2015 zamenjan dotrajan 
vodovod, lani pa je iz-
vedena preplastitev ce-
lotnega cestišča in ploč-
nikov v dolžini 150 m v 
vrednosti 16.000 EUR.

 V Vinički Vasi, na 
občinski meji, je bila v 
sodelovanju z Občino 
Maribor razširjena in 
asfaltirana makadamska 
cesta. Odcep povezuje 
Viničko Vas s cestami, 
ki se priključijo na cesto 
Maribor–Lenart. Asfal-
tiran je klanec v dolžini 
350 m, vrednost del zna-
ša 14.500 EUR.

Cesto, ki povezuje Zg. 
Senarsko–Zg.  Porčič–

Delavcem podjetja Marko/Mark Nival je uspelo prvi odsek regionalne 
ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij ob Ščavnici, ki jo rekonstruirajo, grobo asfal-
tirati pred zimo in ga tako zaščititi pred polarnim mrazom in vlago.
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Zg. Žerjavce in  poteka po strmem klancu, je 
bilo potrebno razširiti, urediti odvodnjava-
nje in asfaltirati, sanacija ceste je bila izvede-
na v dolžini 350 m, pogodbena vrednost del 
znaša 62.000 EUR.

Potok Partinjščak je že večkrat delno 
porušil mostno konstrukcijo na cesti Za-
markova–Sp. Partinje. Lani je bil obnovljen 
most, zgraditi je bilo treba novo mostno 
konstrukcijo in cesto v nasipu. Obnovljeno 
je bilo 270 m ceste. Za ta dela je bilo name-
njenih 35.500 EUR.

Tudi v Lormanju je bil asfaltiran odcep 
ceste, ki povezuje štiri hiše, v dolžini 100 m, 
stroški so znašali 11.000 EUR. 

Državna cesta skozi Radehovo je bila  
obnovljena, izvedena je bila tudi preplastitev 
ceste s sredstvi državnega proračuna, Obči-
na Lenart je investirala še izgradnjo enega 
odcepa in štirikrako križišče za naselje Ra-
dehova.

Ko se pripeljemo iz avtoceste z maribor-
ske strani, nas v krožišču pozdravi stara pre-
ša, celotna ureditev krožišča pri Poleni s po-
stavitvijo preše je znašala okoli 7000 EUR.

Tudi na območju Krajevne skupnosti Vo-
ličina je stanje cest zahtevalo rekonstrukcijo 
in obnovo lokalnega cestnega omrežja. Sani-
rati je bilo treba tudi več plazov. 

Na lokalni cesti v Rogoznici, ki vodi v 
smeri Vurberka, je bilo zaradi plazu potreb-
no zgraditi kamniti zid v dolžini 250 m in 
asfaltirati cesto v enaki dolžini. Sanacija pla-
zu in ceste je znašala skoraj 110.000 EUR, od 
tega je bilo 79.500 EUR sredstev iz državne-
ga proračuna, razliko v višini 30.500 EUR pa 
je zagotovila Občina Lenart iz proračuna.

Plaz je bil saniran tudi na lokalni cesti, ki 
vodi skozi Hum, v Zg. Voličini. Ob sanaci-
ji plazu je bila izvedena preplastitev ceste v 
dolžini 80 m. V Sp. Voličini je bilo asfaltira-
nih 250 m ceste v smeri Šešerko–Caf. Zaradi 
strmega klanca je bila uporaba gramozne ce-
ste zelo zahtevna, investicijska vrednost del 
asfaltiranja znaša 30.000 EUR.

Na Stražeh je bilo obnovljeno in asfalti-
rano 170 m ceste,v smeri Kraner–Krajnc. 
Izredno slabo stanje cestišča in neurejeno 
odvodnjavanje je povzročalo škodo na go-
spodarskih in stanovanjskih objektih. V 
Dolgih njivah je bil asfaltiran strm klanec v 
dolžini 60 m, ki povezuje več stanovanjskih 
hiš, v vrednosti 8000 EUR.

V zadnjih 5 letih je Občina Lenart investi-
rala sredstva v vodooskrbo z namenom, da 
bi vsakemu uporabniku omogočila priklju-
čitev na javno vodovodno omrežje. Uspešno 
je zaključen projekt Celovite oskrbo seve-
rovzhodne Slovenije s pitno vodo, tako da 
je na območju občine Lenart zgrajenih okoli 
15 km primarnih cevovodov in 1 vodohran 
s prečrpalno postajo, iz občinskih proračun-
skih sredstev pa je dodatno zgrajeno 10 km 
vodovodnega omrežja. V letu 2016 je bilo 
zgrajenih 19 vodovodnih odcepov, na kate-
rih se je na javno omrežje na novo priključi-
lo 65 uporabnikov. Prav toliko uporabnikov 
pa je na vodovodno omrežje priključil tudi 
izvajalec gospodarske javne službe Maribor-
ski vodovod. V lanskem letu je bilo za širitev 
vodovodnega omrežja namenjenih 70.000 
EUR iz občinskega proračuna, iz zbrane 
omrežnine pa še dodatnih cca 50.000 EUR, 
skupaj torej 120.000 EUR. V letu 2017 bo 
zgrajenih še nekaj novih odcepov s priključki 
in obnovljenih več sekundarnih cevovodov. 
Cevovode in priključke bodo obnovili tudi 
v vseh ulicah, kjer potekajo rekonstrukcije, 
in sicer v Cankarjevi, Prešernovi, Jurčičevi, 
Maistrovi ulici v Lenartu. Tako bo dostop do 
javnega vodovoda omogočen vsem uporab-
nikom na območju občine Lenart. Seveda pa 
mora občina skrbeti za celotno vodovodno 
omrežje in za vse objekte, ki služijo nemo-
teni oskrbi, kot so vodohrani, prečrpalnice, 
vodni viri itd. 

V lanskem letu je na območju Jurčičeve, 
Prešernove in Cankarjeve ulice v Lenartu 
zaradi dotrajanega vodovoda in fekalne ka-
nalizacije Občina Lenart pričela s celovito 
obnovo, novogradnjo vodovoda in fekalne 
kanalizacije. V celoti bo obnovljena obsto-
ječa vodovodna linija. Skupaj bo obnovlje-
no 685 m vodovodnega in kanalizacijskega 

omrežja.
Prav tako se namesto dotrajane fekalne 

kanalizacije gradi nov vod z navezavo celo-
tnega sistema na obstoječi mešani kanaliza-
cijski vod. Po izvedbi gradbenih del se bodo 
izvedla sanacijska dela z asfaltno dvoplastno 
prevleko na območju posega zaradi položi-
tve komunalnih vodov. Sočasno s temi deli 
poteka tudi sanacija 40 m dolgega plazu v 
Cankarjevi ul. V okviru teh del bo asfalti-
rano tudi dotrajano vozišče in enosmerni 
pločnik v Cankarjevi, Jurčičevi in Prešerno-
vi ulici v dolžini 980 m. Skupna vrednost in-
vesticije »Obnova vodovoda in kanalizacije 
na Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi uli-
ci«  v letih 2016 in 2017 znaša okoli 437.000 
EUR. Vrednost projektne dokumentacije 
in del, ki so bila izvedena v preteklem letu, 
znaša 193.000 EUR. V celoti pa bodo dela 
zaključena v letošnjem letu.

Dograjen je bil tudi del omrežja za fekal-
no kanalizacijo nad pokopališčem v Lenartu 
v dolžini 160 m za priključitev petih stano-
vanjskih objektov.

Kar zadeva dostop občanov do široko-
pasovnega internetnega omrežja, je bil po-
memben korak storjen na območju Krajev-
ne skupnosti Voličina, saj so bili ob gradnji 
vodovodnega omrežja položeni vodi za vpi-
hovanje optičnih kablov za širokopasovno 
omrežje, v naslednjih smereh Sp. Voličina–
Selce, Sp. Voličina–Dolge Njive, Selce–Sel-
ška graba, Sp. Voličina–Zg. Voličina, v smeri 
Hrastovca.

Vrsta investicij je bila izvedenih tudi na 
področju šolstva, otroškega varstva in špor-
ta, da se ohrani vrednost in funkcionalnost 
prostorov ter prepreči nastajanje škode na 
objektih. V občino Lenart se priseljuje ve-
dno več mladih družin, zato so posodobitve 
in obnove prostorov šol, vrtcev in športnih 
objektov potrebne.

Športna dvorana  Lenart je bila zgrajena v 
začetku 90-ih preteklega stoletja. Zaradi sla-
be montaže strehe je le-ta puščala, dotrajani 
so bili tudi opaži, kar je na objektu povzro-
čalo veliko škodo. Zamenjani so bila strešna 
kritina na celotnem objektu, napušči, žlebo-
vi in strelovod. Predvideva se, da je streha na 
športni dvorani Lenart uspešno urejena za 
prihodnjih 50 let. Vrednost celotne investi-
cije je znašala 54.000 EUR.

Poleg strehe so bile v Športni dvorani Le-
nart obnovljene tudi garderobe, hodniki in 
del dvorane. V garderobah so bila zamenja-
na vrata in podboji, nameščeni so bili novi 
sanitarni elementi, prepleskani garderobni 
prostori in hodniki, del stene za tribunami 
ter nekatera manjša dela in izboljšave. V le-
tošnjem letu pa bodo zamenjana okna v pri-
tličnem delu stare gimnastične telovadnice. 
Investicijska vrednost del znaša 37.000 EUR.

Tudi v vrtcih, šolah je bilo izvedenih več 
nujnih investicijskih del. Zaradi dotrajano-
sti sanitarnih in umivalniških elementov ter 
neustrezne kvalitete vode pri umivalnikih so 
bile v Vrtcu Lenart obnovljene ene sanitarije 
z umivalnico, vrednost del je znašala 30.500 
EUR. 

V zgradbi lenarške šole na Ptujski cesti 25 
so bila prav tako zaradi dotrajanosti sanitar-
niških in umivalniških elementov izvedena 
obnovitvena dela v kletni etaži šole. Name-
ščen je bil tudi poklopec, ki preprečuje vdor 
meteornih vod v kletne prostore šole, sku-
pna vrednost del znaša 23.500 EUR.

Tudi v prostorih Osnovne šole Voličina 
in v telovadnici je marsikaj urejeno in ob-
novljeno. Tako kot v lenarški šoli in vrtcu so 
tudi v OŠ Voličina v celoti obnovili sanitari-
je v pritličnem delu, vključno z izdelavo in 
montažo novih kabin sanitarij. Zaradi dotra-
janosti so obnovili del vodovodnega sistem v 
zgradbi šole, v telovadnici pa so uredili novo 
mehko zaščitno oblogo za stene, ki omogoča 
večjo varnost in preprečuje poškodbe. Vre-
dnost del, izvedenih v OŠ Voličina in v te-
lovadnici, znaša 39.000 EUR, iz občinskega 
proračuna je bilo za to namenjenih 32.000 
EUR, OŠ Voličina pa je iz lastnih prihodkov 
poslovanja za ta dela zagotovila 7.000 EUR.

Pomembna investicija na področju športa 
je ureditev nogometnega igrišča z umetno 
travo v ŠRC Polena. V letošnjem letu bo 

Zahvala AMZS,  d. d., Poslovalnici Lenart
AMZS, d. d., Poslovalnica Lenart je Občini Lenart podarila več kot 500 parkirnih ur za 

parkiranje v modrih conah. Razdelili smo jih občanom. Občina Lenart se lenarški poslo-
valnici AMZS zahvaljuje za donacijo.

Drsališče v Lenartu
Med 7. februarjem in 6. marcem bo na Trg osvoboditve v 

Lenartu vabilo drsališče v velikosti 11 x 20 m. Na voljo bo tudi 
izposoja drsalk.

Vse, ki vas zanima oglaševanje vašega podjetja na tem drsališču oziroma bi želeli ob 
drsališču sodelovati s svojo ponudbo, vabimo, da se čim prej oglasijo v Razvojni agenciji 
Slovenske gorice in se dogovorijo o podrobnostih.

Vsi, ki vas privlači drsenje po ledeni površini, vljudno vabljeni!

Med 7. februarjem in 6. marcem bo na Trg osvoboditve v 
Lenartu vabilo drsališče v velikosti 11 x 20 m. Na voljo bo tudi 

dokončano igrišče z umetno travo dimenzij 
71x108 m, kar ustreza FIFA standardom. V 
lanskem letu so bila izvedena pripravljalna 
zemeljska dela, izkop, drenaže, oblikovanje 
jaškov in osnovno gramoziranje. Zamenjava 
naravne trave z umetno in ostala dela bodo 
izvedena letos. Vsekakor bo igrišče velika 
pridobitev, ki bo članom vseh selekcij No-
gometnega kluba Lenart, društvom in šolam 
omogočila vadbo tudi v slabših vremenskih 
razmerah. 

ŠRC Polena nudi obilo možnosti za šport 
in rekreacijo, kolesarji so se razveselili ste-
ze- poligona z grbinami, ki je stal 4000 EUR, 
nudi pa mnogo veselja in možnosti za razne 

kolesarske »vragolije«.
Želje in potrebe so gibalo razvoja, lani pa 

je bilo v občini Lenart izvedenih veliko stva-
ri, vseh zadev ni mogoče urediti takoj. Zlasti 
ob dejstvu, da država vedno manj sredstev 
namenja občinam, da se sredstva državnega 
proračuna, �nančna izravnava iz leta v leto 
zmanjšuje. Še bolj zaskrbljujoče pa je dej-
stvo, da država, nima več razumevanje (in 
denarja) za komunalne probleme in infra-
strukturne potrebe občin izven centra drža-
ve, vse preveč sredstev namenja t. i. mehkim 
projektom, ki so jim skoraj v celoti namenje-
na sredstva iz EU skladov. 

D. O.

Občina Sveta Ana

Proračuna občine Sveta Ana za leti 2017 in 
2018

Občinski svet občine Sveta Ana je na 
svoji 12. redni seji 14. decembra 
2016 sprejel Odlok o proračunu 

občine Sveta Ana za leto 2017 (MUV, št. 
27/2016) in Odlok o proračunu občine Sveta 
Ana za leto 2018 (MUV, št. 
27/2016). 

Prihodki so v letu 
2017 planirani v višini 
3.250.110,00 € in odhod-
ki v višini 3.468.928,00 €. 
Proračun je investicijsko 
naravnan. Med večjimi 
investicijami gre izposta-
viti nadaljevanje 2. faze 
projekta Odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda, 
modernizacijo občinskih 
cest (JP 704-344 Ledi-
nek–Rehar, JP 704-401, 
JP 704-521 Kremberk–
Kolman, JP 704-401 Zg. 
Ščavnica–Ajhmajer in JP 
Kremberk– Zalokar), ureditev hodnika za 
pešce in križišča na R3-730, Ureditev ploč-
nika Sveta Ana–Zg. Ščavnica, ureditev ulice 
v naselju Krivi Vrh.

V letu 2017 so sredstva planirana za so-
�naciranje čezmejnih projektov - Interreg 
Slovenija–Avstrija (CB Matching tradition), 
Slovenija–Madžarska (Escape) in Sloveni-

ja–Hrvaška (Detox) ter projekt Ureditev 
prostora za degustacijo v kletnem prostoru 
občinske stavbe. Skupna vrednost projektov 
je 450.348 €. 

Načrtovan je nakup štirih stanovanj v več-
stanovanjski stavbi skupaj v višini 250.775 €. 

Nakup bo potekal v sodelovanju s Stanovanj-
skim skladom RS. 

Zaradi povečanja števila predšolskih 
otrok je potrebno dograditi obstoječi vrtec 
z dvema oddelkoma in spremljajočimi pro-

stori in povezovalnim hodnikom. Investicija 
se bo izvajala v obdobju od 2017 do 2018. V 
ta namen je v letu 2017 planiranih 150.000 € 
in letu 2018 219.259,00 €. 

Prihodki v letu 2018 so predvideni v 
višini 2.749.683,00 €. Odhodki pa v viši-
ni 2.792.317,00 €. Tudi v tem letu gre kar  
54 % proračuna za investicije. Planirano je 

nadaljevanje projekta 
Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v Sveti 
Ani. V sklopu moder-
nizacije občinskih cest 
so zajeti cestni odseki 
JP 704-421 Zg. Ro-
čica–Rožengrunt, JP 
704-631 Lokavec–Ro-
žengrunt, JP 704-280 
Žice–Sp. Ročica, JP 
704-1052 Sveta Ana–
Ruhitel–Kocbek, JP 
704-171 Zg.

Ščavnica–Irgolič. V letu 2018 se bodo na-
daljevali čezmejni projekti in bodo prido-
bljena sredstva EU skupaj v višini 56.468 €. 
V okviru občinskih razpisov bo občina ob-
čanom so�nancirala izgradnjo MKČN. 

Občinska uprava 
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Intenzivno investicijsko leto

V občini Sveta Trojica 
bodo letos zelo ve-
liko investirali, saj 

imajo v načrtu razvojnih 
programov v občinskem 
proračunu za leto 2017 
samo na področju prome-
ta, prometne infrastruktu-
re in komunikacij za inve-
sticije na voljo preko 551 
tisoč evrov. »Na tako in-
tenzivno investicijsko leto 
smo računali že lani, zato 
smo del sredstev iz lan-
skega proračuna prenesli 
v letošnjega,« pravi župan 
občine Sveta Trojica Darko 
Fras. »Razlog za to tiči v za-
miku dveh državnih inve-
sticij. Gre za rekonstrukcijo 
ceste in izgradnjo pločnika 
skozi Gočovo in za rekon-
strukcijo ceste in izgradnjo 
pločnika skozi Spodnjo Senarsko.«

Kako daleč sta obe omenjeni investiciji? 
Kot pravi Fras, je občina z Direkcijo Repu-

blike Slovenije za infrastrukturo že podpisa-
la sporazum o so�nanciranju rekonstrukcije 
ceste in izgradnje pločnika skozi Gočovo. 
Sedaj na direkciji pripravljajo dokumentaci-
jo za razpis za izbiro izvajalca del. Na občini 
Sveta Trojica računajo, da bodo stroji v Go-
čovi zabrneli letos poleti, če bo seveda razpis 
za izbor izvajalca potekal gladko in če ne bo 
pritožb, kar pa se pri nas zgodi bolj poredko, 
saj se podjetja, ki na razpisu niso izbrana, 
rada pritožujejo.

Kar se tiče investicije v Spodnji Senarski 
je občina pred koncem minulega leta na 
direkcijo oddala vso dokumentacijo. Sedaj 
usklajujejo zadnje detajle sporazuma med 
občino in Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo. Nato bodo na direkciji pri-
pravili dokumentacijo in izvedli razpis za iz-
biro izvajalca del. Če bodo vsi postopki tekli 
v najlepšem redu in ne bo pritožb, bi se dela 
v Spodnji Senarski lahko začela že letos. Bolj 

realno pa je, da se bodo 
začela spomladi naslednje 
leto.

Pri obeh investicijah je 
veliko odvisno od že ome-
njene direkcije. Ta ima le-
tos na voljo nekaj več sred-
stev kot v preteklosti, zato 
izvaja tudi več projektov, 
posledično pa imajo tam 
zaposleni več dela. Kot 
pravi Fras, se je občina z 
direkcijo sicer dogovarjala, 
da bi razpisa za izbiro izva-
jalca za obe investiciji izve-
dla občina, kar bi investiciji 
nekoliko pospešilo, vendar 
pa bi potem občina morala 
sprejeti spremembe pro-
računa, zalagati bi morala 
sredstva, prevzemati nove 
rizike in podobno. Ker di-
rekcija le prispeva večji del 

sredstev za izvedbo obeh investicij, do do-
govora med občino in direkcijo v tej smeri 
ni prišlo.

Nadaljujejo se tudi ak-
tivnosti za ureditev kro-
žišča v Sveti Trojici pri 
Griču. Gre za dokončanje 
sanacije plazu in rekon-
strukcije regionalne ce-
ste. Ta projekt prav zaradi 
usklajevanja tehničnih 
rešitev za izgradnjo ome-
njenega krožišča še ni bil 
končan. Sedaj strokov-
njaki usklajujejo zadnje 
rešitve, tako da bodo pro-
jektno dokumentacijo iz-
delali še v letošnjem letu. 
V letošnjem letu naj bi na 
razpisu izbrali tudi izvajal-
ca del. Če bo vse po sreči, 
bodo lahko krožišče začeli 
graditi naslednje leto. Pro-

blem pri tem krožišču je, da je kon�guracija 
terena zelo zahtevna, saj je za krožišče na vo-
ljo premalo prostora. Zato morajo strokov-
njaki poiskati optimalne rešitve, ki jih mo-
rajo uskladiti z okoliškimi lastniki zemljišč. 
Kakor kaže, so že našli kompromisne rešitve, 
ki gredo v smeri, da bi prestavili tamkajšnjo 
transformatorsko postajo.

V občini Sveta Trojica nameravajo letos 
urediti tudi krožišče pod gostiščem Žabi-
ca (blizu trgovine Som) in zgraditi odcep 
k Trojiškemu jezeru. Drugi odcep pa bodo 
zgradili proti novemu naselju Trojica-jug. 
Hkrati pa bodo zgradili pločnik iz središča 
Trojice do poti v novo bodoče naselje Tro-
jica-jug. Občina bo objavila razpis za izbiro 
izvajalca del.

Občina Sveta trojica bo letos komunalno 
opremila del zemljišč v novem naselju Troji-
ca-jug. Za to, da bi pritegnila investitorje, je 
znižala tudi komunalni prispevek za to nase-

Vzdrževalna in gradbena dela na 
komunalnem področju ob koncu leta 2016 
v Sveti Trojici

Suha in mila zima je v novembru in 
decembru zdaj že preteklega leta 2016 
omogočala izvajanje raznih vzdrževal-

nih in gradbenih del na komunalnem po-
dročju. Tako smo se lahko lotevali raznih 
vzdrževalnih del na občinskih cestah, kot so 
krpanje udarnih jam, čiščenje prepustov, as-
faltnih muld, obcestnih jarkov ipd. 

Na vodotoku Ročica na območju Zg. Ver-
jan se je izvedla rekonstrukcija vodotoka in 
sicer v dveh fazah. V prvi fazi je bila v za-
četku decembra 2016 izvedena rekonstruk-
cija 200 m odseka vodotoka, ki je zaradi 
izredno vijugastega poteka struge, zarašče-
nega, polnega naplavin in plavja povzročal 

poplavljanje domala 
ob vsakem večjem de-
ževju. Rekonstrukcija 
predmetnega odseka 
je stala 7.800,00 €, od 
katerih je Občina Sve-
ta Trojica v Slovenskih 
goricah prispevala 
2.000,00 €, ostalo je 
prispevalo Ministrstvo 
za okolje. V pogajanjih 
smo se z ministrstvom 
uspeli dogovoriti, da se 
preostali odsek Ročice 
v dolžini cca 800 m 
umesti v interventni 
program del za na-
slednja leta. Ker je bila s strani ministrstva 
umestitev odseka Ročice v program nujnih 
del pogojevana s �nančnim sodelovanjem 
občine tudi na preostalem odseku, smo se 

na Občini Sv. Trojica zaradi nujnosti del 
in zaradi racionalnosti le-teh, saj je bila na 
gradbišču še prisotna gradbena mehaniza-
cija, odločili, da izvedemo občinski delež 
gradbenih del še v letošnjem letu. Tako je 
bila ob koncu decembra izvedena druga faza 
rekonstrukcije vodotoka Ročica v dolžini 
140 m, ki ga je torej �nancirala Občina Sv. 
Trojica v vrednosti 4.800,00 €. Tretja, zadnja 
faza v dolžini 650 m, vključno z vgradnjo 
pragov in kamnitih oblog na celotni trasi, 
ki je ocenjena na cca 35.000,00 €, je predvi-
dena v letošnjem letu, v kolikor bo Ministr-
stvo prejelo dovolj intervencijskih sredstev, 
v nasprotnem primeru, se bo izvedel samo 

določen odsek Ročice 
v letošnjem letu, pre-
ostanek pa v nasle-
dnjem letu.

Ugodno vreme je 
tudi omogočalo na-
daljevanje del na mo-
dernizaciji ceste JP 
703 752 Osek–žele-
znica in modernizaciji 
oseka ceste JP 703753 
Osek–Šeruga v skupni 
dolžini obeh odsekov 
skoraj 1.500 m. Izve-
dena je bila glavnina 
del, cesta pa bo lahko v 

celoti dokončana šele ob ustreznih vremen-
skih razmerah spomladi, kot je to bilo tudi 
predvideno.

Jože Žel

Darko Fras: Sedanji način �nanci-
ranja s prenizkimi povprečninami 
občinam otežujejo vodenje razvojne 
politike.

V občini Sveta Trojica so doslej vzorno skrbeli za razvoj, kar se odraža 
tudi na urejenosti občine in kraja.

Županov prednovoletni sprejem

V sredo, 14. decembra, je župan Obči-
ne Sveta Ana Silvo Slaček pripravil 
zdaj že tradicionalno prednovoletno 

srečanje. V pozdravnem nagovoru je strnil 
pomembnejše dogodke iztekajočega se leta 
in se zahvalil vsem, ki so pomagali pri do-

seganju skupnih ciljev ter 
skrbeli za razvoj mnogih 
dejavnosti na najrazlič-
nejših področjih v kra-
ju. Zbranim je na kratko 
predstavil tudi načrte za 
vnaprej in izrazil upanje 
po uspešnem sodelovanju 
tudi v prihodnje.

P. G., foto: arhiv občine

lje. Vendar pa je to, kot pravi župan, začaran 
krog, saj bo v bodočnosti zaradi nižjih ko-
munalnih prispevkov na voljo manj sredstev 
za komunalno opremljanje zemljišč. Žal pa 
občina ni »podedovala« stavbnih zemljišč 
za individualno ali kolektivno gradnjo. Do-
mala vse »gradbene parcele« v občini so v 
zasebni lasti. Medtem ko lastniki zazidljivih 
zemljišč »držijo cene«, kupci v sedanjih kri-
znih časih pa zanje niso pripravljeni toliko 
odšteti, razvoj na področju zasebne gradnje 
ni takšen, kot bi lahko bil.

Na občini pa delajo na občinskem pro-
storskem načrtu tako, da bo kmalu možna 
parcelacija zazidljivih zemljišč v središču 
Trojice za Mercatorjem. Na občini upajo, da 
bo prišlo do parcelacije in aktivacije ome-
njenih zemljišč, saj nekateri lastniki pravijo, 
da so se jim javili zainteresirani kupci. 

Letos bodo v občini Sveta Trojica začeli 
delati tudi na projektu kanalizacije in re-
konstrukcije ceste ter obnove vodovodnega 
omrežja in razsvetljave na relaciji Zgornja 
Senarska–Vas. Gre za velik projekt, o njego-
vi vrednosti pa bo mogoče govoriti šele, ko 
bo natančno de�niran in umeščen v prostor 
in ko bo izdelana projektna dokumentacija.

Občina Sveta Trojica bo znatna sredstva 
namenila tudi naložbam v varovanje okolja. 
Občina gospodinjstvom še vedno subvenci-
onira izgradnjo malih čistilnih naprav z do 
tisoč evri. Odkar pa so v Evropski uniji roki 

za obvezno priključitev na čistilne naprave 
ali kanalizacijo preložili na leto 2021 in ka-
sneje, je zanimanje za te subvencije manjše. 
Očitno se številni zasebni investitorji spričo 
podaljšanega roka še niso odločili za vgra-
dnjo male čistilne naprave.

Za vse načrtovane investicije bo morala 
občina Sveta Trojica odkupiti tudi kar precej 
zemljišč. Za to je v občinskem proračunu na 
voljo 20.000 evrov.

Tako kot v vseh občinah v Sloveniji tudi 
v občini Sveta Trojica ugotavljajo, da jim 
zaradi prenizkih povprečnin primanjkuje 
sredstev za razvoj. »Če se bodo obveznosti, 
ki jih imajo občine po zakonih, še naprej 
hitreje povečevale, kot povprečnine, bo tudi 
naši občini zmanjkalo sredstev za razvoj,« 
pravi Fras. Po njegovih besedah trenutne 
investicije še niso ogrožene, vendar pa ob-
čina ob tako nizkih povprečninah ne bo več 
mogla načrtovati razvoja in skrbeti zanj. 
»Ocene ministrstva za �nance v zvezi s tem, 
za koliko bi bilo treba dvigniti povprečnine, 
so povsem nerealne. Če bo šlo tako naprej, 
bomo na občinah samo še računovodski 
delavci, ki bomo plačevali račune, vodenje 
razvojne politike pa bo občinam onemogo-
čeno,« pravi Fras. »Zato je nujno, da prio-
ritetno uredimo �nanciranje občin in jim 
zagotovimo avtonomne vire tako, kot je to v 
razvitih državah Evropske unije.«

T. K.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Leto 2017 bo občini Sv. Jurij prineslo nove 
km obnovljenih in asfaltiranih cest

V novo koledarsko leto in novim ci-
ljem naproti so zakorakali tudi v ob-
čini Sv. Jurij v Slov. goricah. Prora-

čun za leto 2017 je sicer v podobnih okvirjih 
kot za preteklo, tako bo tudi letos največji 
poudarek na investicijah v komunalno in-
frastrukturo, posebej v ceste. Med največji-
mi cestnimi investicijami bo nadaljevanje 
rekonstrukcije Gasterajske ceste.

V obdobju od leta 2007–2014 je občina na-
mreč večji del lastnih sredstev namenila so-
�nanciranju večjih projektov, ki so se v tem 
obdobju izvedli v občini (prizidek k osnovni 
šoli, ureditev kanalizacijskega omrežja, re-
konstrukcija trga v Jurovskem Dolu in teme-
ljita prenova Kulturnega doma). Posledično 
je bilo v tem obdobju investicijam v cestno 
infrastrukturo namenjene nekoliko manj 
pozornosti. Prav zaradi tega bo, podobno 
kot preteklo leto, tudi v tem več sredstev na-
menjenih cestni infrastrukturi in komunal-
ni ureditvi novih stanovanjskih sosesk nad 
osnovno šolo in t.i. Sončne soseske v Juro-
vskem Dolu. V občinski upravi si namreč 
prizadevajo pospešiti stanovanjsko gradnjo 
v občini in povečati priselitve v občino. 
Izboljšanje prometne varnosti v 
Jurovskem Dolu in sanacija plazov

V občinski upravi pa se nadejajo, da bo 
prišlo do realizacije projekta povečane pro-
metne varnosti v Jurovskem Dolu z izgra-
dnjo novih pločnikov in sanacije plazov na 

državni cesti, ki poteka skozi občino. Izva-
jalci se bodo najprej lotili sanacije plazu pri 
lovskem domu in zaključili sanacijo plazu v 
Jurovskem Dolu, ki čaka še na �no asfaltno 
preplastitev. V drugi polovici leta je v načrtu 
tudi sanacija plazu v Zg. Partinju, ki je tudi 

najbolj pereč.
»Seveda ob vsem tem načrtujemo tudi re-

dno vzdrževanje občinskih cest ter asfaltira-
nje manjših cestnih odsekov. Prav tako je v 
načrtu začetek sanacije plazov ob občinskih 
cestah, slednjih je v občini trenutno eviden-
tiranih 6. Upamo, da nam bo v letošnjem 
letu uspelo sanirati vsaj dva,« razlaga Peter 
Škrlec. 

Na občini sicer obžalujejo, da se ne mo-
rejo lotiti tudi kakšnih večjih investicijskih 
projektov, a ustreznih razpisov za črpanje 
evropskih sredstev država občinam še ve-
dno ne omogoča. Prav zaradi tega je prora-
čun usmerjen v realne projekte, s katerimi 
skušajo občanom izboljšati kvaliteto bivanja 
v domači občini, namenjene ljudem. 
Investicije v športno in rekreacijsko 
infrastrukturo

Poleg investicij v cestno infrastrukturo bo 
jurovska občina v tem koledarskem letu del 
proračunskih sredstev namenila sanaciji no-
gometnega igrišča. V prvi fazi se bo uredilo 
namakanje igrišča in namestila razsvetljava. 
Na ta način bo nogometašem NK Jurovski 
Dol omogočena vadba nogometa tudi v ve-
černem terminu. Nov namakalni sistem pa 
bo nudil tudi kvalitetnejšo in varnejšo igrišče.

Župan Peter Škrlec ob tem doda, da bo 
občina v tem letu uredila in razširila del 
občinske ceste ob športnem parku, od Hajn-
čeve poti do državne ceste. Poleg razširitve 

cestišča bodo nastala 
tudi nova parkirišča. 
Na ta način želijo ure-
diti varno sprehajalno 
pot v centru občine in 
prispevati k varnosti v 
občini. 
Telovadnica na 
prostem 

Projekt »telovadni-
ca na prostem« za-
jema poleg ureditve 
pločnika in razširitev 
ceste ob športnem 
parku ureditve razsve-
tljave med igriščem in 
Hajnčovo potjo še po-
stavitev t.i. telovadnice 

na prostem. Gre za športne oz. �tnes napra-
ve, ki bodo postavljene ob velikonogome-
tnem igrišču v Jurovskem Dolu in ob igrišču 
pri osnovni šoli, ter bodo občanom na voljo 
brezplačno. 

Dejan Kramberger

Nagrajeni dijaki in študenti jurovske občine 
na županovem sprejemu

Tako kot pretekla leta je župan obči-
ne Sv. Jurij v Slov. goricah ob koncu 
leta 2016 povabil na sprejem nagraje-

ne dijake in študente. V minulem koledar-
skem oz. šolskem letu 
2015/16 so bili uspešni 
pri prijavi na Javnem 
razpisu za podelitev 
�nančnih nagrad di-
jakom in študentom v 
občini naslednji dijaki 
in študenti: Dorote-
ja Križan, Alen Rei-
sman, Tadej Verbošt, 
Gregor Verbošt in 
Vesna Zemljič. Doro-
teja Križan iz Malne 
je �nančno nagrado 
občine prejela za do-
seženih 22 točk in na-
ziv zlate maturantke 
na poklicni maturi na 
Biotehniški šoli v Mariboru. Alen Reisman 
iz Zg. Partinja je na državnem tekmovanju 
slikospleskarjev in črkopleskarjev – Slovenia 

skills 2016 dosegel 2. mesto. 
Z odličnimi uvrstitvami v atletiki sta si na-

grado znova pritekla tudi brata Verbošt. Ta-
dej Verbošt se je v minulem letu zavihtel na 

3. mesto na Državnem prvenstvu Slovenije 
v teku na 1500 m. K tej uvrstitvi pa je dodal 
še 1. mesto v teku na 1500 m na 6. mednaro-

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih 
za so�nanciranje dejavnosti na področju turizma, letnega 

programa športa in javnih kulturnih programov in projektov v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2017

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je na svoji spletni strani objavila Javne razpise za so�nan-
ciranje dejavnosti na področju turizma, letnega programa športa in javnih kulturnih pro-
gramov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Za so�nanciranje delovanja društev 
in programov ter drugih aktivnosti na področju turizma je zagotovljenih 3.000,00 €, za 
so�nanciranje letnega programa športa 10.000,00 € in za so�nanciranje dejavnosti javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov 8.100,00 €.

Razpis letnega programa športa  je odprt do 10. 2. 2017, razpis za so�nanciranje de-
javnosti na področju turizma do 17. 2. 2017, razpis za so�nanciranje javnih kulturnih 
programov pa do 24. 2. 2017.

Besedila javnih razpisov in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani ob-
čine: www.obcinajurij.si. Občani in društva pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
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dnem WLV – Sommermeetingu na Dunaju 
in 3. mesto v teku na 1500 m v Finalu atlet-
skega pokala Slovenije za člane. Mlajši brat, 
Gregor Verbošt, je na Državnem prvenstvu 
za mlajše člane dosegel prav tako 3. mesto v 
teku na 1500 m, 2. mesto na 1500 m na 27. 
mednarodnem mitingu v Novem mestu in 
2. mesto na 800 m na 11. mednarodnem me-
morialu Matica Šušteršiča in Patrika Cveta-
na v Ljubljani.

Med nagrajenci je bila tudi Vesna Ze-
mljič iz Jurovskega Dola, ki je za razisko-
valno nalogo Usodna devetdeseta, prejela 1. 
mesto in zlato priznanje med raziskovalnimi 
nalogami v kategoriji Zgodovina. Vesna je 
hkrati prejela tudi nagrado dr. Brede Žerjal 
za najboljšo raziskovalno nalogo na srečanju 

Mladi za napredek Maribora. Še eno zlato 
priznanje je Vesna Zemljič prejela s pevskim 
zborom II. gimnazije, in sicer v kategoriji 
Spiritual Gospel in mladinski mešani zbori 
na tekmovanju Slovakia cantat 2016 v Brati-
slavi. Da je bilo minulo šolsko in koledarsko 
leto za Vesno res uspešno, priča tudi poda-
tek, da je bila ob koncu šolskega leta 2015/16 
prejemnica srebrnega ključa II. gimnazije. 

Župan Peter Škrlec je nagrajenim dijakom 
in študentom čestital ob njihovih osebnih 
uspehih in poudaril, da so njihovi dosežki v 
ponos občini in kraju. Ob tem pa je izrazil 
željo, da bodo mladi nagrajenci v prihodno-
sti s svojim udejstvovanjem v domači občini 
prispevali k razvoju kraja.

D. K., Foto Tone

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, 24. februarja 2017! 

        Uredništvo
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V Sv. Trojici prvi AED defibrilator pri 
telovadnici

V nedeljo 15. januarja 
2017, so v Sv. Trojici v 
organizaciji RKS OZ 

Lenart - KO RK Sv. Trojica in 
PGD Sv. Trojica predali name-
nu AED de�brilator, nameščen 
pred vhodom v telovadnico OŠ 
Sv. Trojica. AED naprava je bila 
v celoti �nancirana iz sredstev 
RKS.

Predsednik KO RK Jožef Časar je v svo-
jem nagovoru posebej poudaril, da so v 
letošnjem letu pristopili k projektu »AED 
REŠUJE ŽIVLJENJE«, katerega namen je 

vzpostaviti čim širšo mrežo in 
AED pripeljati v vsako naselje. 
K sodelovanju projekta je pova-
bil vse, ki kakor koli soustvarja-
mo življenje v občini.

Z nagovori direktorja ZD 
Lenart dr Jožefa Krambergerja, 
predsednika OZ RK Lenart dr. 
Matjaža Zimica in župana Ob-
čine Sveta Trojica Darka Frasa 
so odkrili to čudežno napravo, 
s katero lahko srce ponovno 
obudimo in rešimo nekomu ži-
vljenje. Blagoslovitev naprave je 
opravil p. Bernard Goličnik.

Da bi občane čimbolj se-
znanili o namenu tega zdra-
vstvenega pripomočka, so v 
sodelovanju z reševalno službo 
ZD Lenart pripravili praktičen 
prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja, ki so jih izvedli čla-
ni nedavno ustanovljene ekipe 
PP pri RKS – OZ Lenart, PGD 
Sveta Trojica in podmladka KO 

RK, ki deluje na OŠ kot krožek prve pomoči 
pod vodstvom mentorice Suzane Kirbiš. 

Slavko Štefanec

Študentski klub Slov. goric aktivno v 2017

Poslovili smo se od starega leta in po-
gumno zakorakali novim ciljem in do-
godivščinam naproti. Tudi v tem letu 

sestava vodstva kluba ostaja ista kot prejšnje 
leto. Upravni odbor kluba bodo zastopali: 
predsednik Klemen Leopold, Anja Majce-
nič, Amadeja Kokol, Jani Bračič in Iris Am-
brož, ki ostaja svetnica Sveta ŠOLS in svetni-
ca Zveze ŠKIS. Dijaško sekcijo bo še naprej 
vodil Jure Rajh v družbi Sanje Rajter in Nike 
Vreča. 

V januarju se študentom kopičijo obve-
znosti na fakulteti, izpitov pa kar noče biti 
konec. Kljub temu nismo pozabili na pomen 

druženja in sprostitve, zato smo za naše čla-
ne organizirali raznolike dogodke. Naš otvo-
ritveni projekt je bil novoletni bowling, ki se 
je odvijal 21. 1. v Bowling centru Lenart. Za 
člane je bil dogodek brezplačen, bivši člani 
pa so plačali le izposojo čevljev. Nekateri so 
se izkazali za prave mojstre podiranja ke-
gljev, drugi pa v metanju krogel izven steze. 
Že čez slab teden smo se družili pod pisani-
mi žarometi na brezplačnem disco drsanju v 
Ledni dvorani Maribor. Smeha ob začetnih 
nerodnih poskusih in padcih ni manjkalo. V 
začetku februarja, predvidoma v soboto, 4. 
2., se bomo ponovno odpravili na enodnev-
no smučanje v avstrijski Obertauern. Lansko 
leto smo se imeli odlično, zato vabljeni, da se 
nam pridružite na belih strminah. Tudi naš 
naslednji projekt je povezan s smučanjem. 
V mislih imamo seveda smučarski vikend 
v Kranjski Gori, kamor se vračamo po dveh 
letih. Vse člane in bivše člane že sedaj pozi-

vamo, da si rezervirate dneve od 24. 2. do 26. 
2. in se pravočasno prijavite. Naj omenimo 
še to, da bomo za vse oboževalke svetovne 
uspešnice Petdeset odtenkov organizirali 
ogled težko pričakovanega �lma Petdeset 
odtenkov teme, ki je nadaljevanje senzacije 
izpred dveh let. Za točen datum nas spre-
mljajte na naši FB strani. 

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 pri-
stopno izjavo (dobite 
jo na naši spletni strani 
ali v pisarni v času ura-
dnih ur) in originalno 
potrdilo o vpisu za šol-
sko leto 2016/2017. 

Vsem našim čla-
nom ponujamo veli-
ko popustov in sicer 
članski popust v vre-
dnosti 25 % na vso do-
datno opremo v Simo-
bil Halo centru Lenart, 
brezplačno članstvo v 
Knjižnici Lenart, štiri-

urno 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 cenejše karte za smučišče 
Mariborsko Pohorje ter Roglo in Krvavec. 
Ponujamo cenejše mesečne karte za obisk 
plesnih tečajev, �tnesa in vodene vadbe, ki 
jih organizira Plesna dimenzija v Lenartu. 
Vsem našim članom ponujamo cenejše me-
sečne individualne vaje za učenje igranja na 
različne instrumente in učenje solo petja v 
Muziklubu in 15 % popust na vse storitve v 
Wellness centru Saviva. Vse dodatne infor-
macije lahko najdete na naši Facebook stra-
ni (Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG) 
in na naši spletni strani: www.sksg.org. Obi-
ščite nas v času uradnih ur v sredo med 17. 
in 20. in soboto med 10. in 13. uro v Centru 
Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v 
Lenartu. 

Anja Majcenič

Kako izvajamo temeljne postopke oživljanja (TPO) in kako 
uporabimo avtomatski zunanji de�brilator (AED)?

Pravilen pristop k ponesrečencu z za-
stojem oz. nepravilnim delovanjem srca 
je sledeč. Po tem, ko poskrbimo za svojo 
varnost in za varnost ponesrečenca šele do 

njega pristopimo. Paziti moramo, da smo 
na trdni podlagi. Najprej preverimo od-
zivnost z rahlim stresanjem za ramena in 
vprašamo: si vredu? V primeru odsotnosti 

odziva sledi zvra-
čanje glave in dvig 
brade, da lahko pre-
verimo dihanje. Le-
-to preverimo s po-
slušanjem (zvokov 
dihanja) in občut-
kom tople sape na 
našem ušesu v bliži-
ni ust poškodovan-
ca ter opazovanjem 
premikanja prsnega 
koša. Če dihanja ni, 
pokličemo 112, se 
predstavimo, se z 
dispečerjem pogo-
varjamo in slušalko 
odložimo za njim. 
Poiščemo AED (te-
čemo maksimalno 2 
minuti v eno smer), 
ga vklopimo in po-
slušamo navodila v 
slovenskem jeziku. 
Sledi nameščanje 
elektrod, po tem, 
ko jih vzamemo iz 
omota. Eno elektro-
do (katerokoli) na-
mestimo na desno 
stran prsnega koša 
zgoraj, drugo pa na 
levo stran prsnega 
koša spodaj. Prsni 
koš mora biti gol in 

ZDRAVJE

Defibrilator v centru Sp. Voličine, pri 
Restavraciji Kmetič

Občina Lenart je kupila de�brilatior, ki v 
primeru zastoja srca ob hitri in učinkovi-
ti pomoči lahko reši življenje. De�brilator 

(AED) je nameščen na javno dostopnem mestu, na 
zunanji strani, na steni, levo ob vhodu v Restavra-
cijo Kmetič, Alenka Breznik, s.p., V Sp. Voličini 81 
A. De�brilator je javno dostopen 24 ur na dan . Je 
edina naprava, ki lahko v primeru srčnega zasto-
ja reši življene, zato je javno dostopen, uporabi ga 
lahko vsak.

D. O.

Novice Izobraževalnega centra
V mesecu februarju vas vabimo, da se nam pridružite na računalniških delavnicah z 
raznoliko paleto vsebin: prvi koraki na računalniku, utrjevanje programov Word, delo 
z elektronsko pošto in internetom 
do uporabe socialnih omrežij in 
digitalne fotogra�je. Letos se bomo 
učili računalniških veščin na novem 
operacijskem sistemu Windows 10.
Tiste, ki ste mogoče zamudili pri-
javo ali se še niste odločili, vabimo, 
da se nam pridružite. Za vas smo 
dosegljivi na Izobraževalnem 
centru, Nikova 9, Lenart, ali po 
telefonu 02 720 78 88.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Iz arhiva šolskega leta 2015/2016

suh. Elektrode lahko nameščamo tudi na 
sredino prsnega koša spredaj in na sredino 
prsnega koša zadaj, predvsem pri otrocih. 
Srce je med obema elektrodama. AED po 
namestitvi analizira delovanje srca, med-
tem se ponesrečenca ne dotikamo, na kar 
nas AED opomni. V primeru potrebne 
de�brilacije začne gumb, na katerem je na-
risano srce oziroma strela, utripati rdeče. 
Preden de�briliramo, se prepričamo, da se 
nihče ne dotika ponesrečenca (tudi ti ne!), 
zakričimo »vsi stran« in nato pritisnemo 
na utripajoči gumb. Po de�brilaciji (trzlja-
ju ponesrečenca) oživljamo glede na navo-
dila naprej. Začnemo s TPO v zaporedju 

30 stisov na prsni koš in nato 2 vpiha. Vse 
ponavljamo do prihoda reševalcev, dokler 
se ponesrečenec ne začne premikati ali 
dokler zmoremo. Po uspešnem oživljanju 
ponesrečenca obrnemo v stabilni bočni 
položaj, elektrode pa pustimo prilepljene 
na prsnem košu. Po končanem postopku 
in uporabi pokličemo na številko, ki je za-
pisana nekje ob AED, da njegov skrbnik/
skrbnica zamenja elektrodi, ki sta samo za 
enkratno uporabo. V primeru, da električ-
ni sunek ni potreben, pa vseeno pritisneš 
na gumb (ne sveti rdeče), se sunek ne bo 
sprožil, saj ima aparat varovalo.
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ljub v originalni izvedbi Al�ja Nipiča, ki je 
kot glavni gost večera publiko spravil na 
noge. Za stoječe ovacije smo poskrbeli tudi 
godbeniki, saj smo koncert zaključili s Stra-
ussovimi melodijami, kot to počnejo na Du-
naju.

Vsem obiskovalcem koncerta se kulturno 
društvo MOL iskreno zahvaljuje za čas, ki 
ste nam ga namenili, za letos pa obljubljamo, 
da bo prav vsak deležen svojega sedeža. Že-
limo vam vse dobro v letu, ki je pred nami.

Jerneja Breznik

Lenarški december bil je živ
Živahno in živopisano kulturno dogajanje v občini Lenart si je 
ogledalo veliko obiskovalcev

Moto božično-novoletnih priredi-
tev v občini Lenart je bil »Prižgi-
mo lučke«. December je bil iskriv, 

živopisan in živahen, poln prazničnega in 
zabavnega dogajanja. Štirideset prireditev 
se je zvrstilo v decembru, ki so jih organi-
zirali osnovne šole, glasbena šola, knjižnica, 
društva, razvojna agencija in Občina Lenart. 
Koncerti, balet, otroške predstave, za vse ge-
neracije in za vsak okus, vrhunska izvedba.

Občina Lenart je organizirala 18 prire-
ditev. V začetku decembra nas je navdušil 
Orkester Slovenske vojske z Otom Pestner-
jem. Sredi decembra smo v lenarški cerkvi 
uživali na koncertu zbora Bee Geesus - go-

spel pesmi, neverjetna energija, ritem, pre-
danost glasbi, ubranost, glas kot najlepši 
instrument, s temi besedami lahko opišemo 
koncert, ki nas je prevzel. Od Miklavževega 
pa do Silvestrovega so ob petkih in sobotah 
na Trgu osvoboditve potekale otroške pri-
reditve, glasbeni nastopi in koncerti, obisk 
Miklavža in Božička. Praznično vzdušje so 

z nastopi ustvarili: Gledališe Pravljičarna, 
Muziklub, dramska skupina Kalimero Vi-
tomarci, skupina Mama rekla, Klapovühi, 
Pevski zbor Medobčinskega društva in-
validov Lenart, Lutkovni krožek OŠ Jože-
ta Hudalesa Jurovski Dol, pevska skupina 
Makedonskega kulturnega društva Biljana 
iz Maribora, Tamburaška skupina KD Vi-
tomarci, Nejc Kurbus, Rudi Šantl, Otroška 
gledališka skupina OŠ Voličina, Band S5 
iz Voličine, Il divji, Gledališka skupina OŠ 
Šentilj, Jurovski oktet, Moški pevski zbor 
Obrtnik Lenart, skupina D'ixons, lutkovna 
skupina Ti, jaz in on, Ljudske pevke DU Le-
nart, Plesna dimenzija in Dejan Arcet. Hva-

la vsem nastopajočim, 
tudi Miklavžu in Bo-
žičku, vinogradnikom, 
ki so nas greli s čajem 
in kuhanim vinom ter 
ponudnikom s pra-
zničnimi darili in iz-
delki na stojnicah. 

Kot vsako leto je tudi 
konec preteklega leta 
Občina Lenart �nan-
cirala in organizirala 
obdaritev več kot 600 
otrok iz območja obči-
ne Lenart, ki so rojeni 
v obdobju od 1. 1. 2009 
do 31. 12. 2015. Prire-
ditve so bile v Domu 
kulture Lenart in v 
Kulturnem domu Vo-
ličina. Člani Lutkov-
nega gledališča PIKA 
iz Lenarta so uprizo-
rili lutkovno predstavo 
Bavbav. Lepo izdelane 
lutke, scena, osvetlitev, 
glasbena spremljava, 
efekti, ki so ustvarili 
skrivnostno vzdušje, 
predvsem pa odlična 
igra, so navdušili otro-
ke in starše. Božiček 
pa je prinesel darila in 
srčna voščila.

V novo leto smo 
skočili na Trgu osvo-

boditve, v veselem druženju, poskočno in 
udarno ob zvokih SOS kvinteta. Decembr-
ski dogodki so bili ustvarjeni za ljudi, ki so 
jih sprejeli za svoje, jih obiskovali v velikem 
številu, prireditve so zaživele skupaj z lju-
dmi, bile so brezplačne in uspešno izvedene. 
December bil je živ.

D. O.

Božični koncert orkestra MOL navdušil 
številne poslušalce

S Slovenskogoriškim pihalnim orke-
strom MOL smo letošnje božično-
-novoletne praznike popestrili na prav 

poseben način. Poleg 
tradicionalnih polnoč-
nic in družinskih obi-
skov so lahko občani ta 
velik praznik obeležili 
tudi z obiskom našega 
koncerta. 

Prav na božični dan 
smo »molovci« do 
zadnjega kotička na-
polnili dvorano Doma 
kulture Lenart. Kon-
certni program, ki ga 
je premišljeno izbral 
naš dirigent Srečko 
Kovačič, je bil pester 
in razgiban, saj ravno-
dušnega ni pustil prav nobenega poslušalca. 
Na svoj račun so prišli tako ljubitelji �lmske 
glasbe in muzikalov kot tudi ljubitelji klasi-
ke. Ko se je občinstvo razživelo, smo jih god-

beniki spodbudili, da so ob naši spremljavi 
zapeli Sveto noč, brez katere božič ne bi bil 
to, kar je. Poslušalce je očaral tudi zvok vi-

oline Barbare Kovačič, ki je kot solistka ob 
spremljavi orkestra odigrala znamenito Ba-
chovo Ave Marijo.

Obiskovalci so slišali tudi Silvestrski po-

Vrtec Lenart: Ljubezen gradi prijateljstvo

Rdeča nit v prazničnem decembru je bila pesem Lju-
bezen gradi prijateljstvo. V Pisani igralnici 4 smo s 
podarjeno lučko prijatelju podarili ljubezen, topli-

no, svetlobo in prijateljstvo. Prijetne decembrske melodije 
so ustvarile čarobno in umirjeno vzdušje. Ob pesmih smo 
si podarili prijateljski dotik, nasmeh in objem. Vse skupi-
ne prvega starostnega obdobja Rdečega vrtca smo izvajale 
skupne jutranje pozdrave s pesmijo in plesom. V druže-
nju je bilo začutiti pomen vrednot, kot so sreča, pogum in 
spoštovanje. 

S starši smo izvedli decembrsko delavnico, kjer smo iz-
delovali snežinke, s katerimi smo okrasili okna. V srcih 
otrok se skriva veliko ljubezni do svojih staršev, zato so 
jim otroci skupaj z vzgojiteljicama izdelali glinene srčke. V 
pravljični deželi smo obiskali Božička in palčici; podarili 
so nam pojoče, plesne, vesele in nasmejane trenutke. Ob 
pripravljanju pogrinjkov so sodelovali otroci, ki so bili po-
zitivno vznemirjeni v pričakovanju slavnostnega kosila, ki 
so nam ga pripravili naši kuharji. 

Pripravili: Jana Muršič in Maša Hojs

Bee Gesus, foto: Darja Ornik

Silvestrovanje, foto: Žiga Strmšek

Kristalčki sreče

Učenci OŠ Sveta Ana so tudi letos 
skupaj z učitelji 15. decembra v KTC 
Sveta Ana pripravili že tradicionalni 

božično-novoletni koncert z naslovom Kri-
stalčki sreče, katerega idejni vodja je učite-
ljica glasbene umetnosti 
in zborovodkinja Nataša 
Petek. Pri sami organi-
zaciji in izvedbi koncerta 
so sodelovali tudi številni 
drugi učitelji in delavci 
šole, ki so pomembno pri-
spevali svoj delež k celotni 
podobi koncerta - Mateja 
Kop, Metka Beber, Barba-
ra Pristovnik, Mira Bratina 
Zorko, Ana Šno�, Lidija 
Kocbek, Gregor Gošnik, 
Boris Mlakar, Drago Ploč 
in Darko Štumberger. S 
pomenljivim naslovom koncerta so izposta-
vili vrednote življenja kot kristalčke sreče, 
ki jih najdemo v majhnih vsakodnevnih re-
čeh in so jih tako skušali preko poslušalcev 
prenesti tudi v njihove domove. S krasnimi 
pevskimi in instrumentalnimi točkami so 
občinstvu pričarali praznično vzdušje, ki se 
je dotaknilo vsakega posameznika. 

Pod mentorstvom Nataše Petek so nasto-
pili: otroški in mladinski pevski zbor, šolski 
orkester, narodno-zabavna skupina učencev, 
dve Or�ovi skupini, glasbena skupina učen-
cev 8. razreda, dve glasbeni skupini učiteljev, 
glasbene spremljave pa je s klavirjem spre-
tno odigrala študentka glasbe Eva Brus. 

Na letošnjem koncertu sta se uspešno 
predstavila tudi zborčka vrtčevskih otrok in 

učencev 1. in 2. razreda po vodstvom učite-
ljice Mateje Kop. 

Dvorana je bila napolnjena do zadnjega 
kotička. V otroških očeh so ves čas žareli 
majhni kristalčki sreče, še posebej ob za-

ključni skladbi, kjer so se na odru v en glas 
združili vsi nastopajoči in je sreča zažarela v 
vsej svoji veličini.

Tudi učenci podružnične šole Lokavec in 
otroci vrtca Lokavec vsako leto pripravijo 
svoj koncert. Letos so učenci od 1. do 5. ra-
zreda pripravili čudovito glasbeno - dram-
sko pravljico o sneženem možu, ki je zbolel 
zaradi previsokih temperatur. Pri tem so jim 
pomagali učitelji Polona Kastelic, Natalija 
Veingerl, Nataša Petek in Aleš Žumer. Vr-
tčevski otroci pa zmeraj simpatično prikaže-
jo svojo zimsko zgodbo skozi ples, petje in 
igro, pri čemer jih uspešno usmerjata vzgoji-
teljici Marija Žurman in Nuša Kacijan. 

Ana Šno�

OŠ Voličina - V pričakovanju ...

Na OŠ Voličina smo 
pred božično-no-
voletnimi prazniki 

izvedli prireditev s tradici-
onalnim naslovom V pri-
čakovanju ..., ki je bila 20. 
decembra 2016 ob 17.30 v 
kulturnem domu v Voli-
čini. Božičku je to leto šlo 
res vse narobe, toda poma-
gali so mu junaki iz znanih 
pravljic, ki so stopali iz 
velike pravljične knjige. S 
svojimi pevskimi, plesni-
mi in gledališkimi nastopi 
so polepšali večer številnemu občinstvu v 
dvorani otroci vrtca ter učenci OŠ Voličina. 
Bilo je ... kot v božični pravljici ... lepo. Obe-
ležili smo tudi dan samostojnosti in enotno-
sti. Za krovno organizacijo prireditve gre za-

hvala mentorju Aleksandru Šijancu, učitelju 
glasbene umetnosti, v sodelovanju z drugi-
mi učiteljicami in učitelji na OŠ Voličina.

S. Š.
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znanja s področja roč-
nih del (vezenje, kvač-
kanje, pletenje …). V 
času hitenja, v katerem 
živimo, vidi v taki obli-
ki druženja način, kjer 
zopet najdejo notranji 
mir in zadovoljstvo. 
Ker so si odmerile do-
volj časa, imajo poleg 
ustvarjanja še čas za 
pogovor, izmenjavo 
doživetij in čas, da se 
naučijo kaj novega. 
Pogovor pogosto na-
nese na zdravo hrano, ki jo tudi pripravijo 
in skupaj pojejo. Znanje črpajo iz lastnih 
izkušenj in tudi iz knjig. Tako so prebrale, 
da so različne študije pokazale, da so ročna 

dela odlična terapija za premagovanja stresa 
ter koristna za razvoj možganov in pozitivno 
vplivajo.

Slavko Štefanec

Razstava jaslic v Sveti Trojici

Za nami je že 6. razstava jaslic, ki je po-
tekala v Samostanki kleti od 24. 12. 
2016 do 8. 1. 2017. Sodelovalo je cca 

80 razstavljavcev, ki so poskrbeli, da je bila 
tudi letošnja razstava raznolika, zanimiva 
in izvirna. Kot vsako leto so tudi letos pre-
senetila domača naselja z izvirnimi jaslica-
mi. Naselje Osek je v jaslice vtkalo njihovo 
značilnost »Osečki kamnolom«. Zg. Senar-
ska je presenetila s »puščavskimi jaslicami«, 
Zg. in Sp. Verjane so postavile skoraj večje 
jaslice, kot je naselje samo, Sp. Senarska se 
je še posebej potrudila z ročno izdelanimi 

�gurami iz gline in kot 
vedno so bile lepe tudi 
jaslice iz Porčiča. Turi-
stično društvo in naselje 
Sv. Trojica je poleg ču-
dovitih jaslic v Samo-
stanki kleti postavilo le-
-te tudi v mariborskem 
Europarku, z zanimivo 
simboliko »stare ure« 
ki ima lahko veliko po-
menov, so poseben čar 
jaslicam pridali člani 
Društva upokojencev 
Sveta Trojica, Društvo 
vinogradnikov pa seveda daje jaslicam pe-
čat domačega slovenskogoriškega okolja. 
Kot vedno je tudi OŠ in vrtec zapolnila do-
bršen del razstave z lepimi in domiselnimi 
ročnimi izdelki. Za opis jaslic zunanjih raz-
stavljavcev iz domala vse Slovenije bi, žal, v 
tem članku zmanjkalo prostora, saj je veliko 
jaslic izredne umetniške vrednosti, ki je obi-
čajno oko dostikrat niti ne zazna. Veliko je 
bilo tudi takšnih preprostih in izvirnih, kot 
denimo jaslice z Radia Slovenske gorice, ki 
so Sveto družino ponazorili kar z mikrofoni 
v ozadju starega radia. Letos smo s podobo 
Svete Trojice (maketa cerkve in samostana 

z zunanjimi jaslicami), ki jo je izdelal Franc 
Ferlinc z družino, sodelovali tudi v božič-
nem Vojniku, kjer so bili zelo navdušeni, še 
posebej, ker so ob ogledu naše lepotice tudi 
tam obiskovalce pozdravili trojiški zvono-
vi, za kar sta poskrbela Branko in Uroš Žel. 
Čudovito božično energijo in sporočilo je 
bilo moč čutiti ob otvoritvi in blagoslovitvi 
razstave 23. 12. 2016, ki jo je z modrimi be-
sedami pospremil p. Damijan Vračko, nav-
dušenost nad našo razstavo je v govoru iz-
razil tajnik društva ljubiteljev jaslic Slovenije 
Danijel Bezek, o pomembnosti in simboliki 

trojiške razstave pa je po-
vedal tudi župan Darko 
Fras. Za uglašen in spro-
ščujoč kulturni program je 
z mladimi glasbenimi ta-
lenti iz Sv. Trojice poskrbe-
la Anita Kralj, za pogosti-
tev pa so se zopet izkazale 
kmečke žene in dekleta iz 
domačega društva. Glavno 
breme so v času odprtja 
razstave seveda nosila do-
mača društva in naselja, ki 
so tudi letos poskrbela, da 
je obiskovalcem ob ogle-

du jaslic v Samostanki 
kleti bilo toplo, saj so 
rada vsakemu ponudila 
skodelico čaja ali kuha-
nega vina, manjkalo pa 
ni domačih piškotov in 
drugih dobrot. Hvala 
Bogu je bilo tudi letos 
veliko obiskovalcev, 
tako da trud ni bil za-
man. K naši razstavi pa 
vse večjo pomembnost 
pripisuje tudi Društvo 
ljubiteljev jaslic Slove-
nije, s katerimi se že 
dogovarjamo, da bo v 

bližnji prihodnosti Sveta Trojica gostitelj 
tudi vseslovenske tovrstne razstave. Ob tej 
priliki se naj zahvalimo tudi Dragu Kozin-
cu, ki je vezni člen med našimi razstavami in 
omenjenim društvom. Na koncu se Občina 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah kot koor-
dinator razstave iskreno zahvaljuje vsem, ki 
ste kakorkoli pripomogli k letošnji razstavi 
bodisi z jaslicami, bodisi z dežurstvom ob 
razstavah ali da ste si razstavo samo ogledali 
in nanjo povabili tudi druge. Še enkrat hvala 
ter nasvidenje na 7. razstavi. 

Jože Žel

Jaslice iz oseškega apnenca

Za nami je 6. razstava jaslic. Naselje 
Osek je uporabilo peščenjak s fosili, 
ki je na njihovem območju in služi 

kot dober gradbeni material. 
Vaščani, bilo jih je okoli de-
set, so stopili skupaj in tako 
pripravili in dokončali ja-
slice. Figure je izdelal Alojz 
Žekš, gradbena dela Franc 
Marajh, ki je tudi zaslužen 
za zasnovo. Oba je potrebno 
posebej izpostaviti.

Največ obiskovalcev na-
enkrat je bilo po prireditvi 
Turističnega društva Sveta 
Trojica ter ob sprejemu Dru-
štva upokojencev Sv. Trojica, 
ko je zavzeta predsednica 
Marija Klobučar kot organizator povabila 
večje število društev upokojencev in obe po-
brateni društvi Rogoznica in Mačkovci. Poz-
dravil so jih župan Darko Fras, predsednik 
ZDU Slovenskih goric Stanko Kranvogel in 

podpredsednica ZDUS Slavica Golob. Kul-
turni program so prispevali društveni me-
šani pevski zbor, družina Vogrin iz Voličine 

in Erika Kraner iz Brengove. Dobro misel in 
želje pa je dodala tudi Milica Škof, vodja ak-
tivnosti Starejši za starejše.

Slavko Štefanec

Skupina Svetlice se predstavi

Ročnodelska skupina Svetlice, ki deluje 
pod okriljem Društva kmečkih žena 
in deklet, je tudi tokrat sodelovala pri 

razstavi jaslic v Protokolarno-razstavnem 
centru sv. Martina.

Milici Škof, udeleženki in vodji skupine, 
je v veliko zadovoljstvo, da lahko sodeluje z 
ženskami, ki imajo rade ročna dela. Srečuje-
jo se enkrat tedensko od 10. do 14. ure. Nji-
hov namen je ohranjanje kulturne tradicije 

dela odlična terapija za premagovanja stresa 

Božični koncert v jurovski cerkvi
»Gospod Jezus, pridi v našo slabotnost, v 

naše strahove, v našo tesnobnost, v naše pora-
ze, razprtije, pridi v našo žalost, osamljenost, 
v našo temo in obup, pridi v naše dvome, bo-
lezen in umiranje. Gospod Jezus, pridi v naše 
veselje in upanje.«

S tem povabilom smo se skozi adventni 
čas pripravljali na praznik Jezusovega roj-
stva. V duhu svetonočne skrivnosti pa smo 

se na praznik prvega mučenca, svetega Šte-
fana, in na dan slovenske samostojnosti in 
enotnosti zbrali v cerkvi svetega Jurija v Slo-
venskih goricah, saj je nebogljeno novoroje-
no dete tudi to hišo izbralo za svoje prebiva-
lišče in pevcem Jurovskega okteta dalo moč, 

da nas že sedmič zapored 
povabijo k poslušanju pe-
smi, ki opisujejo dogodke 
v čudežni noči pred dva 
tisoč leti. 

Otroško srce je zmoglo 
ogreti svet. In svet tre-
nutek Njegovega rojstva 
so ob naših gostiteljih, 
pevcih Jurovskega okteta, 
razkrivali in bogatili tudi 
naši pevski gostje, Društvo 
pevska skupina Prekmur-
ci iz Tišine. Da pa je bilo 
naše božično praznovanje 
še posebej doživeto, so s 
svojimi glasbenimi vložki 
poskrbele mlade �avtistke 

Lucija in Vesna Ornik ter Anja Krautič.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič 

Selce – Čas okrog božiča 

Prireditev v decembru, Čas okrog bo-
žiča, v Kulturnem domu Selce je že 
tradicionalna, saj je bila 17. 12. 2016 

v organizaciji Kulturno turističnega društva 
Selce že desetič. Tudi tokrat, kot je že v na-
vadi, je bila dvorana povsem polna. To je bil 
prijeten večer glasbe 
in lepih besed, ki se 
je ovil okrog vsakega 
posameznika kot topel 
šal. Vendar je segreval 
več kot le telo, ogrel je 
tudi srca, jih napolnil s 
pesmijo, prijetno bese-
do in melodijo, ki traja 
večno.

Za ta prijeten večer 
pa so poskrbeli čla-
ni ljudskih pevcev in 
dramske skupine KTD 
Selce. Seveda večer ne 
bi zvenel tako, kot je, 
če ne bi imeli gostov. 
Kot prvi so občinstvo 
s svojim nastopom 
navdušili otroci sku-
pine Vrabčki iz vrtca 
Selce. Otroke je seveda 
razveselil Božiček in 
jih skromno obdaril. 
Za tem so se na odru 
zvrstili še Pevci ljud-
skih pesmi KTD Sel-
ce, Ljudske pevke DU 
Lenart, Luka Pučko, ki 
pri svojih 7 in pol letih 
že pogumno igra na 
svojo harmoniko, Vaberški fantje iz Kovače 
vasi pri Slov. Bistrici, Miran Vugrinec iz Zg. 
Partinja, ki kljub temu, da je slep, izvrstno 
igra na harmoniko in je vedno dobre volje, 
Ljudski pevci Vaški zvon iz Novega mesta 

ter Tamburaški orkester iz Dupleka. Med 
nastopajočimi glasbenimi točkami so člani 
dramske skupine KTD Selce pod vodstvom 
Julijane Bračič uprizorili lepo božično zgod-
bo, v kateri so sodelovali tudi otroci Vanesa 
Živko, Sara Rojs in Ožbe Šimenko. Tako so z 

božično zgodbo na čaroben način prireditev 
pripeljali do konca, ko je ob prižganih sveč-
kah in zvokih tamburic pesem Sveto noč za-
pela vsa dvorana.

J. B., foto: Venčeslav Zrim
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Tako smo v vrtcu Sv. Ana skupaj s starši 
naših otrok v začetku decembra 2016 zbi-
rali rabljena otroška oblačila in obutev. Vse 
zbrano smo odpeljali v klubske prostore ob-
čine in vse razstavili, da je bilo pregledno. S 
pomočjo občine smo na vsako gospodinj-
stvo poslali letake, na katerih smo občane 
seznanili o namenu naše akcije. Akcija je 
potekala tri dni.

Iskrica hvaležnosti v očeh, nasmeh na 
obrazu in topel stisk roke od odhodu ljudi, 
ki so prišli v upanju, da bodo kaj odnesli do-
mov, ti pove vse.

Veselilo nas je tudi, da je bila obveščenost 
glede naše akcije širša, kot smo si predsta-
vljali, saj so prišli tudi ljudje iz sosednjih 
občin. Veliko smo razdelili, veliko nam je še 
ostalo. 

Letos sem se odločila, da vse, kar je ostalo, 
podarimo Materinskemu domu Maribor. Po 
predhodnem telefonskem pogovoru so me z 
veseljem sprejeli.

Ob koncu bi se zahvalila vsem staršem za 
podarjena oblačila in obutev, saj je le z nji-
hovo pomočjo akcija bila uspešna.

Bernarda Potočnik

Že 9. Pozdrav sosedu 2016

Težko pričakovani petkov večer, 30. de-
cembra 2016, ko se do konca napolni 
športna dvorana OŠ v Sv. Trojici, sta 

David Klobasa in Rosana Fišer pričela z 
dobro utečeno prireditvijo Pozdrav sosedu. 
Župan Darko Fras je ob pozdravu izrazil za-
dovoljstvo, da imamo takšno prireditev, kot 
je letos že devetič, v naši občini. Je res naša 
in dobra. Vsem, ki prispevajo k realizaciji, 
in Darji Šuta kot avtorici in idejni vodji se je 
iskreno zahvalil. 

Prvo mesto v kvizu je dosegel Branko No-
vak (Zg. Porčič) in je prejel vikend paket v 
Termah Čatež (sponzor Turistično društvo 
Sv. Trojica ). Nagrado je dobitnik odstopil 
tekmovalcu iz Oseka Ja-
nezu Jugu za pogum in 
spodbudo glede na to, da 
je priseljen v našo občino. 
Drugo mesto je dosegel 
Robert Dobaja iz Gočove 
in je prejel nagrado KM 
Agroremont Sv. Trojica. 
Tretje mesto je dosegla 
Mihaela Šuta iz Verjan, 
prejemnica nagrade TA 
Leze. Četrto mesto so do-
segli Lidija Topolovec iz 
Sp. Senarske, Ksenija Kur-
nik iz Zg. Senarske, Nataša 
Hercog Kraner iz Sv. Tro-
jice in Janez Jug iz Oseka.

Tekmovalno komisijo 
so sestavljali predsednica 
Darja Šuta, Branko Dru-
žovec (naj sosed 2014) 
in Drago Šenekar. Sklopi 
vprašanj so bili: občina in 
osnovna šola, sponzorji, 
znamenitosti, turistično 
društvo, cerkev in samo-
stan, zgodovina kraja Sv. 
Trojica in splošna razgle-
danost.

Glasbeno presenečenje so bile vrhunske 
glasbene zvezde: �nalist šova Slovenija ima 
talent David Matići CheeCha, stari znanec 
slovenskih festivalov Gašper Rifelj, skupina 
Mama Rekla in že uspešna simpatična Tro-

jičanka Lea Leutgeb. V veliko veselje nam je 
bilo, da so nastopali glasbeniki, učenci OŠ 
Sveta Trojica pod mentorstvom ravnatelja 
Darka Škergeta. Nagrade sta podelila pred-
sednik Turističnega društva Sv. Trojica Mar-
jan Klobasa in lanski naj sosed Matej Ploj.

Ogledali smo si videoposnetke: Melanija 
- o najbolj vroči temi v letu 2016 - in pri-
sluhnili Klapovühom, video Zvoniki, video 
Taxi, video Matej – bolje smo spoznali lan-
skega zmagovalca Mateja Ploja. Videli smo 
videoposnetek o Ivanki Divjak iz Sp. Senar-
ske – občani in sosedje so svoji sovaščanki 
izkazali vse spoštovanje in zahvalo za njeno 
duhovno in telesno bogato življenje ter do-

ber odnos do njih. Za piko na i je s svojim 
vokalom poskrbel Jože Golob v družbi Jane-
za Perka ter nastopajočih s pesmijo Silvestr-
ski poljub. 

Slavko Štefanec, foto: Jože Leutgeb 

Novoletni koncert Anite Kralj

Marsikdo je v začetku lanskega de-
cembra pogrešal že tradicionalni 
Miklavžev koncert Anite Kralj. 

Vseeno pa je Anita k popestritvi letošnjih 
praznikov pristopila v novem – še bolj ve-
ličastnem slogu. Kakor pravi sama, si želi 
ustvarjati glasbo, ki 
je na višjem nivoju – 
glasbo, ki jo ustvarja 
človek s celotnim bi-
tjem. To njeno misel 
lahko interpretiramo 
skozi prizmo misli �-
lozofa Aristotela, ki 
pravi, da lahko pravo 
glasbo razume vsakdo, 
ki se potopi vase. Saj le 
to poveže dele človeške 
duše, ki se razteza od 
razumskega do nera-
zumskega. Z letošnjim 
koncertom je Anita Kralj do zadnjega ko-
tička napolnila športno dvorano v OŠ Sveta 
Trojica. Poleg naše pevke je nastopilo 200 
učencev ZGŠ sv. Petra in Pavla Ptuj in OPZ 

Sveta Trojica pod mentorstvom akademskih 
glasbenikov in profesorjev. Na tej prireditvi 
ni bilo uporabljenih nobenih fonogramov, 
ampak je bilo vse odpeto in odigrano v živo 
ob spremljavi simfoničnega, pihalnega in 
godalnega orkestra ter ostalih instrumenta-

listov. Ob tej priložnosti je Anita predstavila 
tudi svojo novo zgoščenko z naslovom Utri-
nek za dva. 

Uroš Pavkovič

2. Božičkova izmenjevalnica in prikaz 
krožka prve pomoči učencev OŠ Sv. Trojica

KORK Sveta Trojica je v avli Kulturne-
ga doma Sveta Trojica 17. decembra 
2016 pripravil 2. Božičkovo izmenje-

valnico in vključil podmladek RK, ki deluje 
na OŠ Sveta Trojica kot krožek prve pomoči, 

da prikaže pridobljeno znanje pri reševanju 
in oskrbi ponesrečencev v različnih nesre-
čah.

December je čas obdarovanj, dobrih mi-
sli in posebnih trenutkov. Ob tej priložno-
sti se je ponovno organizirala Božičkova 
izmenjevalnica, druga po vrsti. Prireditev 
je ponovno razgibala in popestrila decem-

brsko vzdušje. Božičkova izmenjevalnica bo 
postala stalnica decembrskega dogajanja. 
Moto prireditve je: tudi rabljeno je lahko 
skozi otroške oči novo.

Letos so prvič pri tej prireditvi prostovolj-
no sodelovali učenci 
krožka PP OŠ Svete 
Trojice, ki deluje pod 
okriljem KORK v pro-
storih šole od septem-
bra 2016. To je bila 
priložnost, da se pod-
mladek popelje skozi 
prostovoljne aktivno-
sti RK.

Zaradi lažje orga-
nizacije so se oblačila, 
obutev in igrače zbira-
le 14 dni pred dogod-
kom. Za nemoteno 
organizacijo zbiranja 

stvari v OŠ in vrtcu Sveta Trojica 
so poskrbeli učenci krožka pod bu-
dnim očesom mentorice PP. Poskr-
beli so tudi za pripravo prostora v 
avli Kulturnega doma na temo »Bo-
žičkova dežela«. Zbralo se je preko 
3.000 kosov stvari za izmenjavo.

Ob tej priložnosti bi se zahvalili 
za pomoč pri izvedbi ali promociji 
dogodka in sicer RSGorice, Makro-
Team Lenart, DKŽD Sveta Trojica, 
Občini Sveta Trojica in Občini Le-
nart, OŠ in vrtcu Sveta Trojica, OŠ 
Lenart in vsem, ki so pripomogli k 

uspešnosti prireditve. 
Posebej pa gre zahvala idejnima organi-

zatorkama dogodka Poloni Šorgo in Suzani 
Kirbiš. 

16. decembra 2017 pa vas vabimo na že 
3. Božičkovo izmenjevalnico.

Suzana Kirbiš

Stopimo skupaj in si pomagajmo

Živimo v času, ko drug za drugega 
skoraj nimamo več 
časa. Ne znamo se 

ustaviti, se pogovoriti, 
prisluhniti drugemu, se 
nasmejati, kaj šele da bi 
komu kaj pomagali. Prav 
slednje pa je vzpodbudi-
lo vzgojiteljico Bernardo 
Potočnik in pomočnici 
Romano Kacijan in Nušo 
Kacijan, da smo letos že 
tretjič izpeljali akcijo zbi-
ranja otroških oblačil in 
obutve pod naslovom Sto-

pimo skupaj in si pomagajmo. 

Blagoslov trikraljevske vode

Na praznik sv. Treh kraljev je bila v 
mogočni romarski podružnični cer-
kvi pri Sv. Treh Kraljih, ki sodijo v 

župnijo sv. Benedikta v Bene-
diktu, darovana pozna žegnaj-
ska maša, ki se je je udeležilo 
veliko domačinov in romar-
jev. Mašo je ob somaševanju 
domačega župnika Marjana 
Role in duhovnika dr. Antona 
Ožingera daroval upokojeni 
mariborski nadškof dr. Franc 
Kramberger. Mašno slavje je 
s petjem in ob spremljanju na 
orgle obogatil pevski zbor iz 
župnije sv. Benedikta. Med da-
ritvijo maše je nadškof blago-
slovil vodo, ki jo vsako leto v 
cerkev iz 36 m globokega Žiž-
kovega studenca pri Sv. Treh 
Kraljih postavijo člani Glas-
benega društva Klapovüh. Po maši blagoslo-
vljeno vodo točijo v lične stekleničke, ki jih 
verniki odnašajo na svoje domove, kjer z njo 
pokropijo svoj dom, posest in živino. Stekle-
ničke so opremljene z nalepko, na kateri je 

vsako leto, letos že devetič, napisan ljudski 
rek o sv. Treh kraljih. Tokrat: »Če na Tri kra-
lje na jasnem sonce vzhaja, hlapec vriska, 

volk pa piska«. Stekleničke so zaprte z zlatim 
zamaškom, ki simbolizira zlato dobroto treh 
kraljev: Gašperja, Mihaela in Boltežarja.

Ludvik Kramberger

Delitev blagoslovljene trikraljevske vode
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Slovenske gorice – ornitološki dnevnik

Pozdravljeni! Moj dom so Slovenske 
gorice. Ne Lenart, ne katerikoli drug 
kraj, ne moja rodna vas Lormanje, 

ampak Slovenske 
gorice. Vsakdo, ki 
jih spozna pobliže, 
bo vedel, kaj mislim.

Že vrsto let se 
ukvarjam z ornitolo-
gijo, torej s prouče-
vanjem in opazova-
njem prostoživečih 
ptic. Ne gre zanema-
riti dejstva, da sem 
odraščal v bližini 
reke Pesnice in jeze-
ra Komarnik. To mi 
je dalo pečat in prav-
zaprav sem vedno bolj ponosen na to. Če-
prav so mi pri srcu prav vse ptice, pa poseb-
no pozornost posvečam dvema še posebej 
ogroženima vrstama ptic teh naših prelepih 
hribčkov in dolin: zlatovranka in smrdo-
kavra. Marsikdo od vas bo sedaj pomislil, 
pa res, kje pa se sedaj skrivajo, nekoč so 
nas vendar vsak dan od maja do septembra 
razveseljevale s svojo vpadljivo in čudovito 
podobo. Da takoj preidem na bistvo. Zlato-
vranka je uradno izginula vrsta v Sloveniji. 
Smrdokavri pa grozi, da to postane. Zadnje 
gnezdenje zlatovranke sega v leto 2005. In 
to je bilo prav v Slovenskih goricah, v dolini 
reke Velke. Zato smo začeli leta 2015 člani 
Društva za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS) nameščati gnezdilnice 
za ti dve vrsti na območju Slovenskih goric. 
In kakšna je zgodba smrdokavre? Nekdaj je 
bila vsepovsod. Z dolgim kljunom je brskala 
po tleh naših starih sadovnjakov, teknejo ji 
namreč bramorji. Gnezdi najraje v starih vo-

tlih deblih kakšne jablane in podobno. V za-
dnjih dvajsetih letih je populacija upadla za 
80 %. To so podatki iz Goričkega, kjer je po-

pulacija sicer najmanj 
upadla. V Slovenskih 
goricah je komaj še 
kakšen par. Torej, brez 
ukrepanja sledi izgi-
notje. Pozivam vas, da 
mi sporočite na tel. št. 
040 212 631(Robi), če 
imate kakšne infor-
macije o teh dveh vr-
stah ptic, kar bi zelo 
pripomoglo našemu 
ukrepanju v bodo-
če. Hvala že vnaprej. 
Zdaj pa še nekaj o prav 

posebnem delčku Slovenskih goric. Jezero 
Komarnik, ki je pravi raj za ljubitelje ptic, 
žuželk, pravzaprav za vse, ki znajo opazovati 
naravo okrog sebe. Pestrost habitata je zelo 
raznolika in bogata. Za vodne ptice predsta-
vlja eno najpomembnejših gnezdišč v Slo-
veniji. Prav tako pa ima pomembno vlogo 
v času selitve ptic, saj pticam selivkam služi 
kot počivališče. Izjemno visoko gnezditveno 
gostoto dosegajo zlasti mali ponirek, čopasti 
ponirek, zelenonoga tukalica in liska, gnez-
dijo pa tudi čopasta črnica, mala bobnarica, 
reglja, grahasta tukalica, siva gos, konopni-
ca, vodomec, kostanjevka, sivka, mokož in 
bičja trstnica. Verjamem, da ste me že srečali 
kdaj tam s spektivom na rami ali pa pred se-
boj. Naslednjič, ko me boste, pa me pocu-
kajte za rokav, pa vam v živo še kaj povem o 
čudovitem svetu ptic. Če pa to ne bom jaz, 
pa bo to kateri od mojih prijateljev ornitolo-
gov. Pa lep pozdrav prijatelji, do naslednjič.

Robert Šiško

Okronana 21. slovenska vinska kraljica

V Hotelu Radin v Radencih je v pe-
tek, 13. januarja, potekalo kronanje 
21. Vinske kraljice Slovenije za leto 

2017. Posebna komisija Pomurskega sejma, 
ki je nosilec Projekta Vinska kraljica Slove-
nije, je izbrala Majo Žibert iz Šentruperta 
na Dolenjskem, rojeno 1993. leta v Novem 

mestu. Na slovesnosti je prisotne uvodoma 
pozdravil in nagovoril Janez Erjavec, sicer 
doma iz Lenarta, predsednik uprave Pomur-
skega sejma, ki je nosilec institucije Vinska 
kraljica Slovenije. Slavnostni govornik je bil 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano mag. Dejan Židan. Od jubilejne, 20. 

krone se je z nagovorom po-
slovila Sara Stadler, 20. Vinska 
kraljica Slovenije za leto 2016. 
Korono sta novi vinski kraljici 
nadela minister za kmetijstvo 
mag. Dejan Židan in predse-
dnik uprave Pomurskega sej-
ma Janez Erjavec.

Prireditev je, kakor vsako 
leto, povezoval Stane Kocutar, 
Za glasbeni program pa je po-
skrbela zasedba Lilith, v kateri 
poje tudi Maja Žibert.

Ludvik Kramberger,  
foto: Oste Bakal

Tel: 02/72 90 280
info@foto-tone.si
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Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja 
odpadkov in prijetnejšega okolja

Ste se že kdaj vprašali, ali bi lahko pred-
mete, ki jih več ne potrebujemo, vnovič 
uporabili oz. jih predelali? Prehranska in-
dustrija nas je zasula s številnimi novimi 
proizvodi, ki nam omogočajo zadovolje-
vanje osebnih potreb, po drugi strani pa 
ostajajo gore odpadnih materialov, v ka-
tere so ti bili embalirani. Da bi se izogni-
li goram odpadkov, je potrebno odpadne 
snovi zbirati ločeno in jih ločeno predaja-
ti registriranim zbiralcem. Samo ločeno 
zbrane odpadke lahko usmerimo v prede-
lavo in ponovno uporabo.
Pri ločenem zbiranju je pomembno, da so 
pločevinke, plastenke, vrečke, folije ter dru-
gi predmeti, ki so namenjeni za embaliranje 
tekočin, izpraznjeni ter očiščeni. Drugo po-
membno navodilo je, da se posamezne od-
padke odloži v pravilno opremo za zbiranje 
odpadkov, vrečke oz. zabojnike, saj vsako 
mešanje odpadkov, ki ni v skladu z našimi 
navodili, zahteva dodatno ločevanje, kar 
znova povzroča dodatne stroške. V okviru 
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov 
tako družba Saubermacher Slovenija omo-
goča občanom občin Benedikt, Cerkvenjak, 
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
ločeno zbiranje glede na skupine odpadkov, 
po materialni strukturi. Za lažje rokovanje z 
nastalimi odpadki podajamo navodila za pra-
vilno razvrščanje posameznih vrst odpadkov.
1. Zbiranje plastične, kovinske, sestavlje-

ne in mešane embalaže zagotavljamo v 
namenskih plastičnih prozornih vrečkah, 
na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih, 
13-krat letno, na katerih je napis Mešana 
embalaža. V te vrečke ODLOŽITE: 
 -  plastenke in drugo manjšo embalažo iz 

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

 -  pločevinke in drugo manjšo embalažo iz 

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

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

 -  embalažni stiropor.
Opozorilo: Plastenke, pločevine, posodice, 
lonci in tetrapaki morajo biti izpraznjeni in 
čisti ter čim bolj stisnjeni.
V vrečke za mešano embalažo NE ODLA-
GAJTE :
 -  onesnažene cvetlične lončke, v katerih 

rastline ostanejo celo življenjsko dobo, 
čajne �lter vrečke, voščeni ovoj za sir, ovit-
ke klobas, obešalnike za obleke, kartuše za 
tiskalnike, škatle za zgoščenke, DVD-je in 
videokasete, vrečke za detergente, jedilni 
pribor za enkratno uporabo, papirnati 
modeli za pecivo …

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

kataloge, papirnate vrečke, kartonske škatle, 
pisemski in ovojni papir ter druge predmete 
iz papirja, lepenke in valovite lepenke …

Opozorilo: Kartonske škatle morajo biti 
raztrgane oz. čim bolj stisnjene.
V zabojnik za zbiranje papirja in papirne 
embalaže NE ODLAGAJTE:
 -  embalaže mleka in sokov, mastnega in po-

voščenega papirja, folije iz umetnih mas, 
higienskega papirja, vreč za krmila, vreč 
za cement …

3. Zbiranje stekla in steklene embalaže za-
gotavljamo v namenskih plastičnih zaboj-
nikih zelene barve in zelenim pokrovom 
na ekoloških otokih. V te zabojnike OD-
LOŽITE: 
 -  vse vrste steklenic, druge manjše predmete 

iz stekla (cevke, steklene posode, kozarci).
V zabojnik za zbiranje steklene embalaže 
NE ODLAGAJTE:
 -  okenskega stekla, ogledal, žičnega stekla, 

avtomobilskega stekla, stekla žarometov, 
posode iz porcelana, posode iz kamenin, 
neonskih svetilk, embalaže kozmetike, 
posode, odporne na visoke temperature, 
steklenic z vsebino.

Opozorilo: Steklenice morajo biti izpraznje-
ne, čiste ter brez zamaškov. Okensko steklo 
lahko oddate v zbirnem centru v Sp. Porčiču.
4. Zbiranje biološko razgradljivih odpad-
kov zagotavljamo v namenskih plastičnih 
zabojnikih rjave barve na prevzemnih me-
stih pri gospodinjstvih – 37-krat letno. V 
te zabojnike ODLOŽITE: 
 -  kuhane ostanke hrane, zelenjavne in sa-

dne odpadke, jajčne lupine, pokvarjene 
prehrambene izdelke, gnilo sadje, pa-
pirnate robčke, brisače in serviete, �lter 
vrečke, kavne usedline, odpadno vejevje - 
razrezano, travo, listje, rože, plevel … vse 
odpadke, ki se lahko organsko razgradijo.

Opozorilo: V zabojnik je prepovedano od-
laganje tekočin, npr. juho, 
Z vsakodnevnim ravnanjem se je potreb-
no zavedati, da lahko s pravilnim ločenim 
zbiranjem zmanjšate količine odpadkov za 
odlaganje in omogočite ponovno uporabo 
nastalih odpadkov.
Vljudno vas naprošamo, da navodila za pra-
vilno ločevanje odpadkov upoštevate, saj 
bomo izvajali kontrolne preglede vsebine 
odpadkov, vsako nepravilno odlaganje v ne-
namensko opremo za zbiranje pa se sankci-
onira po odlokih o ravnanju s komunalnimi 
odpadki posameznih občin. 
Navodila za pravilno ločevanje odpad-
kov lahko najdete tudi na spletni strani:  
www.saubermacher.si/uporabno/navodilo 
za ločevanje odpadkov ali na tel. št.  
02/620 23 00 in 02/620 23 01.
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ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Šoa 2017 - spomin, predvsem pa (večni) opomin
Konec januarja se bo ves svet znova 

spomnil žrtev holokavsta, tega gnusnega 
genocidnega dejanja med drugo svetovno 
vojno. Zločin brez primere, dejanje vredno 
večne obsodbe in hkrati večnega spomi-
njanja, da se nikoli več ne ponovi. To spo-
minjanje nima samo simbolnega pomena 
in se ne bi smelo dogajati le enkrat na leto. 
Pogumni moramo biti, da se spominjamo, 
proučujemo in poučujemo o holokavstu. 
Ne glede na to, kako neprijetni so ti spo-
mini. Samo poučeni in moralno odgovorni 
posamezniki namreč lahko preprečijo, da 
bi se holokavst ponovil. A 27. januar, med-
narodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
ni samo spomin na preteklost, je tudi izziv 
za zdajšnje in prihodnje čase, pred kateri-
mi je človeštvo. Grožnja genocida namreč 
nenehno visi v zraku in ostaja kot grozeča 
nevarnost, zato je dan spominjanja na še 
vedno nerazumljivo zlo holokavsta hkrati 
priložnost, da z vso resnostjo in odgovor-
nostjo spomnimo, da je bil holokavst kot 
zločin brez primere v zgodovini človeštva 
zadnji in najgrozljivejši izraz nestrpnosti, 
ksenofobije in rasizma, pa tudi cinične po-
litike, ki je zavestno izkoriščala najtemnej-
še plati človekovega značaja.

Do konca oktobra 1944 je bil holokavst v 
Sloveniji izpeljan tako, da je bilo uničenih 
skupno okoli 90 % slovenskih Judov. Po 
zadnjih podatkih 
je holokavst terjal 
589 življenj, a šte-
vilka še vedno ni 
dokončna. V kul-
turnem in zgodo-
vinskem smislu sta 
bili trajno uničeni 
obe prekmurski in 
goriška judovska 
skupnost. Konec 
je bil tudi z Judi v 
Ljubljani, na Ptuju, 
v Mariboru in Trstu. Judovska skupnost 
na Slovenskem si po tej tragediji vse do 
danes ni opomogla in je postala najmanj-
ša tovrstna skupnost v Evropi. Preživele 
žrtve holokavsta (izmed slovenskih Judov 
jih je bilo po vojni le nekaj deset, danes 
pa jih lahko preštejemo na prste ene roke) 
zaznamuje vseživljenjska travma, zaradi 
katere mnogi o svoji izkušnji sploh niko-
li niso bili pripravljeni govoriti. Travma 
preživelih holokavsta je speci�čna zato, 
ker izkušnje razosebljenja, preganjanja in 
brutalnega morjenja ljudi zgolj zato, ker je 
posamezniku pripisana biološka in kultur-
na drugačnost, niso vezane na nikakršno 

zavestno delovanje, osebno krivdo ali od-
govornost, zaradi česar so preživeli podvr-
ženi še posebej brutalni izkušnji totalnega 
razčlovečenja in njenim trajnim osebnim 
in transgeneracijskim posledicam. 

Relativiziranje krivde med drugo svetov-
no vojno je vse bolj pogosto in tudi v sloven-
skih razmerah vodi v relativiziranje fašizma 
in nacizma, s tem pa tudi holokavsta. In po-
sledično pritrjuje javnemu diskurzu zanika-
nja holokavsta kot posledice naraščajočega 
antisemitizma v Evropi. In to je v zdajšnjih 
političnih in družbenih razmerah ter nape-
tostih zelo nevarno. Mnogi pripominjajo, 
da zdajšnje evropske podobe migrantov ob 
bodeči žici simbolno gledano niso daleč od 
ohranjenih tirnic v največjo tovarno smrti 
Auschwitz – Birkenau na Poljskem. Se res 
nismo nič naučili? Ali pa se enostavno no-
čemo spomniti, do kam nas lahko pripelje 
sovraštvo do drugačnosti. Naj bo torej spo-
min na holokavst ali šoo, kot poimenujemo 
ta zločin v znanstveni terminologiji, pred-
vsem opomin, da bomo v času nakopičenih 
kriz zmogli razumno premagovati vse so-
dobne oblike nestrpnosti. Zato je 27. januar 
nova priložnost, da mladim predočimo bi-
stvo tega zločina in poudarimo, da zgodovi-
na ni le opomin, pač pa svojevrstni zakon, 
ki nam prepoveduje kakršnokoli diskrimi-
nacijo, razločevanje narodov, ras, spolov, 

religij in nazorov, 
kot sta to počela 
nacizem in fašizem. 
In kot to vse bolj 
odkrito počenja-
ta tudi novodobni 
populizem in naci-
onalizem vseh barv, 
od Evrope do Azije, 
od Afrike do Južne 
Amerike. Zato nas 
ne sme presenetiti, 
da so dostojanstvo 

in univerzalne človekove pravice ter temelj-
ne svoboščine vseh ljudi vse prepogosto le 
mrtva črka na papirju. Zlasti še, ko govo-
rimo o migrantih in beguncih, do katerih 
je tudi v Sloveniji vse preveč odkrite ne-
strpnosti in sovraštva. Po znanem receptu 
izpred sedmih desetletjih, »da so Judi kri-
vi za vse tegobe tega sveta«. Danes to niso 
več Judje (ponekod tudi), pač pa begunci 
in tujci, ki so poglavitni krivci za vse naše 
probleme in težave. Recimo takšni politiki 
tudi ob dnevu spomina na žrtve holokavsta 
odločni – ne!

dr. Marjan Toš

Predstavitev zbornika Slovenski lovci v 
vojni za Slovenijo

Ob 25-letnici vojne za Slovenijo je Lo-
vska zveza Slovenije izdala zbornik 
spominov, pričevanj in dokumentov 

o sodelovanju članov lovske organizacije v 

vojni za Slovenijo leta 1991. Delo »Slovenski 
lovci v vojni za Slovenijo« predstavlja drago-
cen dokument o prispevku članov lovske or-
ganizacije v enem ključnih trenutkov novej-
še narodove zgodovine. Šlo je za posamično 
odločitev članov kot tudi za kolektivno od-

ločitev organizacije, da bo v duhu domolju-
bja in pripadnosti domovini ukrepala častno 
in srčno – ne glede na morebitne posledice 
takšne odločitve. Slovenski lovci so s tem 

potrdili eno te-
meljnih usmeri-
tev svoje organi-
zacije iz njenega 
najzgodnejšega 
obdobja, namreč, 
da bodo poleg 
varovanja narave 
skrbeli tudi za na-
rodno usmeritev.

Zbornik, ki 
obsega 272 strani 
velikega formata 
in je izšel v na-
kladi 2.500 izvo-
dov, je v torek, 

20. decembra 2016, v Zlatorogovi galeriji na 
Lovski zvezi Slovenije predstavil urednik dr. 
Marjan Toš. Prisotni so bili tudi nekateri 
člani uredniškega odbora in avtorji prispev-
kov.

LZS

Slovenski lovci 
v vojni za Slovenijo
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Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

Vključenost slovenskih lovcev v prizadevanja 
za osamosvojitev je vse do nastanka priču-
jočega zbornika predstavljala javnosti manj 
znano poglavje širšega zgodovinskega doga-
janja tistega časa. Slovenska lovska organiza-
cija je brez posebnih priprav in prepričevanja 
kogarkoli, častno, odgovorno in enotno pri-
stopila k procesu, ki je v obdobju globalnih 
političnih premikov po padcu berlinskega 
zidu silovito zadel tudi slovensko oz. nekdanje 
jugoslovansko okolje. Tak odziv lovcev in nji-
hove organizacije, čeprav spontan in na videz 
samoumeven, pa vendarle korenini v zgodo-
vinskih okoliščinah, katerih razumevanje nam 
razkrije, da so že začetniki slovenske lovske 
organiziranosti v temelje leta 1907 ustanovlje-
nega Slovenskega lovskega kluba vtkali ne le 
lovsko-naravovarstveno noto, pač pa zelo oči-
tno tudi prizadevanja za nacionalno emanci-
pacijo ...

Stane Kocutar, 
prof. zgodovine, 
odgovorni urednik Radia Maribor

Slovenija – čebelarska velesila
Okrogla miza v spomin na slovenskogoriškega čebelarskega učitelja 
Ivana Jurančiča in čebelarja Ivana Strelca

Čebelarji v osrednjih Slovenskih go-
ricah so se konec lanskega leta z 
organizacijo okrogle mize spomni-

li 80-letnice smrti čebelarskega učitelja in 
organizatorja čebelarskih društev na Štajer-
skem Ivana Jurančiča ter 100-letnice smrti 
nadučitelja, čebelarja in narodnega buditelja 
Ivana Strelca.

Okroglo mizo v spo-
min na velika rojaka in 
domoljuba, na kateri so 
se zbrali številni čebe-
larji iz Slovenskih goric, 
je pripravilo ob svoji 
110-letnici Čebelarsko 
društvo Vitomarci. Ivan 
Jurančič, ki je pomagal 
ustanavljati čebelarska 
društva po vseh Sloven-
skih goricah, se je namreč 
rodil leta 1861 pri Sv. 
Andražu. Leta 1885 po 
končani službi v vojaški 
godbi v tedanji Avstro-
-Ogrski monarhiji pa se 
je priženil v Andrence pri 
Cerkvenjaku, kjer imajo 
tudi Čebelarsko društvo, 
ki nosi ime po njem.

Na akademiji in okrogli 
mizi ob visokih jubilejih 
so poleg čebelarjev ter 
številnih občank in ob-
čanov občine Sv. Andraž 
sodelovali tudi županja 
občine Sv. Andraž Darja 
Vudler, župan občine Cer-
kvenjak Marjan Žmavc, 
predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjan 
Noč, ravnatelj osnovne 
šole Cerkvenjak–Vitomar-
ci Mirko Žmavc, predse-
dnik Slovenskogoriškega 
foruma Tomaž Kšela in 
predsedniki čebelarskih 
društev ter vidni čebelarji iz osrednjih Slo-
venskih goric.

Uvodoma sta zbrane pozdravila predse-
dnik Čebelarskega društva Vitomarci Milan 
Kuri in županja občine Sv. Andraž Darja 
Vudler, nato pa je sledila akademija, na ka-
teri sta kvartet društva upokojencev iz Vito-
marcev in harmonikar Gomzi izvedla bogat 
kulturni program.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil predsednik 
vitomarškega čebelarskega društva Milan 
Kuri, je uvodoma o življenju in delu Ivana 
Jurančiča in Ivana Strelca spregovoril Edi 
Kupčič, ki je o Strelcu napisal tudi brošuro.

O Ivanu Jurančiču in njegovi vlogi je nato 
bolj podrobno spregovoril zgodovinar Mar-
jan Žmavc, ki je sicer župan občine Cerkve-
njak. Po njegovih besedah je bilo Jurančiču 
zaradi smrti očeta in težkih socialnih razmer 
onemogočeno šolanje na realki na Ptuju, ven-
dar se ni nikoli odrekel želji po pridobivanju 
novih znanj. Vse življenje se je učil in uspo-
sabljal ter pridobival nova znanja, tudi po 
tem, ko si je na Dunaju pridobil naziv čebe-

larskega učitelja. Svoje učiteljsko poslanstvo 
je opravljal na celotnem Štajerskem v teda-
nji Avstro-Ogrski do njenega razpada, nato 
pa je kot čebelarski učitelj delal naprej tudi 
v stari Jugoslaviji do smrti leta 1935. Kot je 
dejal Žmavc, smo lahko ponosni na njegovo 
dediščino, čeprav še ni tako zbrana in pred-
stavljena, kot bi si želeli. Vsekakor pa sodi ob 

bok najbolj znamenitih 
slovenskih čebelarjev in 
narodnih buditeljev. 

Kot je dejal Žmavc, so 
v Cerkvenjaku ponosni, 
da njihovo čebelarsko 
društvo nosi ime Ivana 
Jurančiča. Da je bil Ju-
rančič velik domoljub, 
po besedah Žmavca do-
kazuje tudi faksimile 
podpisnikov »Majniške 
deklaracije« pri Svetem 
Antonu 1917 leta, s ka-
tero so takrat Slovenci 
zahtevali samostojno slo-
vensko državo oziroma 
združitev s Srbi in Hrva-
ti, ki so živeli znotraj Av-

stro-Ogrske monarhije, v samostojno držav-
no telo. Poleg Jurančiča, ki je bil med prvimi 
podpisniki, je takrat »Majniško deklaracijo« 
podpisalo še 55 prebivalcev Sv. Antona.

O čebelarski dediščini Ivana Jurančiča 
je spregovoril čebelar Jože Hauzer, ki zbira 
njegove spise, čebelarske pripomočke in če-
belnjake že od leta 1975. Doslej mu je uspelo 
zbrati 150 eksponatov, med njimi je pet do 
šest Jurančičevih čebelnjakov.

Zbrane je pozdravil tudi predsednik Če-
belarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Orga-
nizatorjem je čestital za skrbno pripravljeno 
okroglo mizo, nato pa je spregovoril o ak-
tualnih problemih čebelarstva na Sloven-
skem in o nalogah čebelarjev. Kot je dejal, 
velja Slovenija v svetu za čebelarsko velesi-
lo, ki ima najboljši sistem izobraževanja in 
usposabljanja mladih čebelarjev. K temu so 
veliko prispevali tudi veliki učitelji čebelar-
stva iz preteklosti, kakršna sta bila Jurančič 
in Strelec.

T. K.

Udeleženci okrogle mize so spregovorili o bogati čebelarski tradiciji v 
osrednjih Slovenskih goricah.

Čebelarski učitelj in narodni buditelj 
Ivan Jurančič (1861–1935)

Sinagoga Maribor pred obnovo

Čebelarji se morajo dodatno izobraževati

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč 
je ob obisku v osrednjih Slovenskih goricah opo-
zoril, da se morajo čebelarji dodatno izobraževati, 

saj sicer ne škodujejo samo sebi, temveč tudi čebelarjem 
v svojem okolju. Pri nas pa se po besedah Noča ena tre-
tjina čebelarjev sploh ne izobražuje več. »Zaman veli-
ka večina čebelarjev v določenem okolju zatira varojo, 
če je eden ne zatira,« je poudaril. Po njegovih besedah 
morajo čebelarska društva določiti natančen termin, v 
katerem morajo vsi čebelarji na določenem območju is-
točasno zatirati varojo.

T. K.
Boštjan Noč: Če se čebelarji dodatno ne izobražujejo, 
škodujejo sebi in drugim čebelarjem.
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Marija Lorenčič -  
90 let

Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček 
je v torek, 27. decembra 2016, obiskal 
gospo Marijo Lorenčič iz Zg. Ščavni-

ce 57, ki je dopolnila 90 let. Gospa Marija, 
obkrožena s svojimi domačimi, se je obiska 
župana, ki ji je zaželel še veliko zdravja in 
veselja ter ji izročil simbolično darilo, zelo 
razveselila.

A. R.

Gizela Vakej – 85 let

Gizela Vakej iz Ledineka v občini Sveta 
Ana je 27. decembra 2016 praznova-
la svoj 85. rojstni dan v krogu svoje 

družine. Ob tej priložnosti jo je z obiskom 
presenetil tudi župan Silvo Slaček in ji s pri-
ložnostnim darilom dodatno polepšal dan. 
V prijetnem vzdušju med svojimi najdraž-
jimi se je Gizela ozrla na prehojeno pot, ki 

vodi od Spodnje Velke, kjer je rojena prise-
ljenim prekmurskim staršem. Čas je zahte-
val, da je morala že kot otrok prijeti za vsako 
delo in se izboriti za svoj košček sonca med 
številnimi sestrami in brati. Njeno otroštvo 
je zaznamovala vojna, saj je bila na začetku 2. 
svetovne vojne z družino pregnana od doma 
in v živinskih vagonih odpeljana daleč od 
domače hiše, v kraje, kjer so na njih čakali le 
lakota, negotovost in boj za golo preživetje. 
Vojna, kjer koli se že dogaja, vedno prinaša s 
seboj strah, nasilje, trpljenje in smrt. Mora-

la je gledati, kako je  nemška vojska nasilno 
odpeljala njenega komaj 16-letnega brata, 
ki se ni več vrnil in za katerega nikoli niso 
izvedeli, kje je njegov grob. Sama je bila v 
tistem vojnem času ranjena in je v nečlove-
ških razmerah v odročnem kraju Bosne in 
Hercegovine trpela bolečine, ki so malo de-
klico skorajda odpeljale na pot brez vrnitve. 
Kljub vsemu je v tej bitki zmagala, ostala pa 
je globoka brazgotina, ne samo telesna, še 
globje se je zasekala v dušo. Po vrnitvi iz pre-
gnanstva je družina z osmimi otroki začela 
na novo ustvarjati in obdelovati svoje njive, 
ona pa je med tem že toliko odrasla, da je 
morala skrbeti sama zase in za svoje mlajše 
sestre in brate, še posebej po prezgodnji bo-
leči izgubi matere. Njene roke so znale pri-
jeti za vsako delo, zato je bila dobrodošla na 
vseh večjih kmetijah, pri katerih si je služila 
kruh. Vse življenje je posvetila delu na ze-
mlji in z zemljo, njena skrbnost, pridnost in 
žrtvovanje pa so poskrbeli za to, da je bilo v 
hiši, kjer si je z Janezom ustvarila dom, do-
volj kruha za vse. Iz zemlje je črpala moč, iz 
obdelanih njiv veselje, pogled na otroke pa ji 
je nudil tolažbo in plačilo za ves trud. Kljub 
letom, ki drsijo po njeni življenjski poti, še 
vedno po hiši diši doma pečeni kruh, ki ga 
z ljubeznijo zamesi zase, za soproga Janeza, 
za hčerke in zete, še posebej pa za vnuke in 
pravnuke. Želimo ji še veliko let v zdravju 
in zadovoljstvu, naj ohrani toplino doma, v 
katerega se vsi njeni radi vračajo, oziroma, 
kakor pravi njen vnuk: »Oma, speci še kruh, 
ker tvoj kruh je tako dober!«  

I. F., foto: A. R.

Srečanje zakoncev jubilantov pri Lenartu

Na god sv. Štefana in na dan samo-
stojnosti in enotnosti je v cerkvi sv. 
Lenarta potekala slovesna maša za 

zakonce jubilante. Sv. mašo je vodil p. Beno 
Lavrih, ki jim je položil na srce tri stvari: 
bodite hvaležni za vso prehojeno skupno 
pot, za vse dobro in slabo; bodite ponosni in 
samozavestni zakonci, ki z upanjem in vero 

gledate v skupno prihodnost ter bodite zgled 
mladim. Zakonski pari, zbralo se jih je 43, so 
pred Bogom potrdili poročne obljube.

Slovesnost so z ubranim petjem spremljali 
pevci Moškega pevskega zbora Obrtnik Le-
nart, ki so nekaj pesmi zapeli tudi v čast naši 
domovini Sloveniji. Prav tako so nastopile 
Pevke ljudskih pesmi DU Lenart in vsem 

zbranim s pesmijo vošči-
le vse dobro v letu 2017. 
Skupinskemu fotogra�ra-
nju je sledilo veselo dru-
ženje ob pijači in jedači 
v prostorih Centra Slo-
venskih goric. Za zbrano 
družbo je meh raztegnil 
mladi harmonikar Dejan 
Arcet.

Bogu hvala za čudovito 
pričevanje ljubezni, vere 
in upanja, ki bogati naše 
župnijsko občestvo in ce-
loten kraj.

Milena Grabušnik, Foto 
Tone

Zadnje četrtletje 2016 v Zvezi društev 
upokojencev Slovenskih goric

V mesecu septembru in oktobru sta 
se zaključili športna rekreativna 
disciplina meddruštveno pokalno 

tekmovanje v streljanju z zračno puško in 
rekreativno kolesarjenje. Končala se je tudi 
»LIGA« tekmovanja v streljanju z zračno 
puško. V streljanju so bili med moškimi naj-
boljši: I. mesto Benedikt, II. Sveta Trojica in 
III. mesto Sveta Ana. Ženske ekipe: I. me-
sto Voličina, II. mesto Sveta Ana, III. mesto 
Sveta Trojica. In ti so na skupnem srečanju 
prejeli pokale, ostale ekipe pa pohvale za so-
delovanje.

DU Sveta Trojica je že drugič uspešno 
pripravila tekmovanje ženskih ekip v stre-
ljanju z zračno puško na pikniku v Dobravi. 
DU Cerkvenjak je v Cerkvenjaku organizi-
ralo meddruštveno tekmovanje v kartanju 
»šnops« posamezno. Glede na predhodne 
zmage v dvoboju so najboljši trije prejeli po-
kale društva. V novembru se je pričela in v 
decembru končala »LIGA« meddruštvenega 
tekmovanje v šahu. Drugi del se nadaljuje v 
februarju 2017.

Predstavniki oz. vodstvo ZDU Slovenskih 
goric se je udeležilo proslave ob 70. obletnici 
delovanja ZDUS in 40. obletnice delovanja 
Društva upokojencev Sveta Ana ter Večera 
pesmi in plesa v Beltincih.

 Zveza je v zadnjih mesecih imela tri seje 

upravnega in nadzornega odbora. V tem 
času je enako kot leto prej vodstvo zveze 
reševalo status naše zveze v boju za osamo-
svojitev, kar bi pomenilo direktno �nancira-
nje ZDUS za programe športa in kulture po 
letnem programu naše zveze. Trenutno po-
govori z novim vodstvom ZDUS potekajo v 
pričakovanju ugodnih rešitev za našo zvezo. 

November in december sta bila glede do-
godkov in prireditev še posebno bogata. DU 
Sveti Jurij je organiziralo srečanje članov 
upravnih in nadzornih odborov vseh DU v 
zvezi, DU Benedikt je priredilo koncert bo-
žično-novoletnih pesmi in DU Sveta Trojica 
je organiziralo ogled božičnih jaslic v pro-
tokolarni kleti sv. Martina pri Sveti Trojici.

Najlažje mi je napisati vrstice, ki pričajo, 
da smo ena od uspešnejših zvez, kar doka-
zuje, da vsa DU v zvezi �nančno poslujejo 
pozitivno in z njimi tudi zveza. Zveza in vsa 
društva so v letu 2016 100 % realizirali letni 
program.

Pri delu in pri uresničevanju skupnih ci-
ljev želimo in se trudimo delovati povezu-
joče z željo po druženju in nudenju pomoči 
tistim upokojenkam in upokojencem, ki so 
pomoči potrebni. Glede na uspešnost delo-
vanja zveze in vseh društev nam je želja, da 
se vse približno tako ponovi v letu 2017.

Tajnik ZDU Slov. goric Stanko Cartl

Zlatoporočno slavje Karla in Štefanije Hojs 
iz Spodnjega Partinja

V soboto, 17. decembra 2016, sta v 
krogu domačih in prijateljev prazno-
vala 50 let zakonskega življenja Karl 

in Štefanija Hojs. Tako kot pred 50. leti sta 
tudi sedaj svojo »večno zaobljubo« opravila 
v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu, kjer je civilni 

del obreda opravil župan občine Lenart mag. 
Janez Kramberger, cerkvenega ob zahvalni 
maši pa častni naddekan Martin Bezgovšek.

Štefanija Hojs, rojena Peserl, se je rodila 
12. 12. leta 1946 na Vardi mami Mariji in 
očetu Rudolfu. Otroštvo je preživljala s svo-
jimi starejšimi brati in sestrami, Šte�a se je 
rodila kot zadnja, dvanajsta. Ker so imeli 
doma kmetijo, so morali vsi otroci poprijeti 
za delo, osnovno šolo je obiskovala v Lenar-
tu.  Po končani šoli je ostala doma in poma-
gala na kmetiji. Pri rosnih dvajsetih letih je 

spoznala svojo ljubezen življenja – Karla.
Karl Hojs, sin Karla in Katarine, je bil ro-

jen 16. 9. 1941 v Spodnjem Partinju. V dru-
žini se je rodilo pet otrok, hitro jih je zapu-
stila najmlajša Katica in po desetih letih še 
oče. Tako je mama ostala sama z majhnimi 

otroki na kmetiji. Poleg šole, 
ki jo je obiskoval v Lenartu, je 
moral poprijeti za vsako delo 
in tako pomagal mami, da so 
se lahko preživljali. Po končani 
šoli in odsluženem vojaškem 
roku je ostal doma na kmetiji.

V času, ko še ni bilo televizi-
je, so se po vaseh zbirali mladi 
ob ličkanju koruze, luščenju �-
žola in pri tem so se tkale tudi 
ljubezenske vezi. Med njimi sta 
bila tudi zlatoporočenca Šte�a 
in Karl. Ker je ljubezen bila tako 
trdna, sta se odločila to tudi 
potrditi pred Bogom, zato sta 

se 19. 11. 1966 poročila v cerkvi sv. Lenar-
ta. Skupno pot sta nadaljevala na kmetiji v 
Spodnjem Partinju. Po dvanajstih letih za-
kona se jima je rodila prva hči Nada, nato pa 
čez šest let še hči Natalija. Ob vsakodnevnih 
opravilih in skrbeh jima je čas hitro mine-
val in tako so prišli v družino vnuki Lucija, 
Urban, Zala in Luka. Leta 2014 sta kmetijo 
predala hčerki Nadi in tako lahko zdaj umir-
jeno živita, kolikor jima zdravje dopušča. 

Tadeja Radovanovič

Obisk najstarejših občanov občine Benedikt

V sredo, 21. 12. 2016, smo se učenke 
Taja Jančič, Lara Kocbek in Neja No-
vak skupaj z učiteljico Valerijo Mi-

klič ter predsednikom Občinske organiza-
cije Rdečega križa Benedikt mag. Milanom 
Repičem odpravile na obisk k najstarejšim 
občankam Občine Benedikt. Obiskati smo 
nameravali 7 občank, starih 90 let ali več. 
Zaradi bolezni nismo mogli obiskati 2 ob-
čank, ostalih 5 občank pa smo presenetili z 
darilcem, jih povprašali o njihovem življenju 
ter za spomin naredili nekaj fotogra�j. 

Najprej smo se odpeljali v Trotkovo, kjer 
živi gospa Štefanija Vrbnjak, ki je stara 91 
let. Povedala nam je, da je bilo v preteklosti 
vir preživetja delo na njivah in travnikih ter 
opravljanje živine. Ima enega vnuka in eno 
vnukinjo. Raje posluša radio kot gleda tele-
vizijo. Njena najljubša hrana sta krompir in 
kisla juha.

Odpravili smo se tudi do gospe Ivane Ne-
uwrit (93 let). Gospa je sicer zelo slabotna, 

vendar nas je njena hči lepo sprejela ter nam 
povedala veliko o Ivaninih vnukih in prav-
nukih, ki jih ima zelo rada. 

Pot nas je peljala naprej v Ihovo. Tam smo 
obiskali gospo Genovefo Roškar, staro 91 let, 
ki že od malega živi na domačiji. Povedala 
je, da so se skupaj z brati veliko igrali med 
seboj. Zelo rada je hodila v šolo. Raje bere 
časopis kot pa posluša radio ali gleda televi-
zijo. Ima 3 pravnukice.

Gospa Sidonja Caf (92 let) in njena sinova 
so nam pokazali zelo zanimive stare družin-
ske fotogra�je. Gospa Caf se je v Benedikt 
priselila iz Prekmurja, ima pa 2 sinova. Vse 
življenje je delala na veliki kmetiji.

Nazadnje smo se odpravili še do gospe 
Rozalije Lutar, ki je stara 94 let in je najsta-
rejša občanka. Vse nas je zelo presenetila s 
svojo vitalnostjo, razmišljanjem in nasveti 
mladim. Povedala je, da je kot otrok zelo 
rada hodila v šolo. Ker ni bilo doma denarja, 
je morala že pri 13 letih delati pri kmetih. 
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Z večdnevnim delom si je nato prislužila 
prašička ali skledo zaseke. Ima svoj mobil-
ni telefon, posluša radio in gleda televizijo. 
Časopis še zmeraj bere brez očal. Ima 19 
vnukov in 23 pravnukov. Opomnila nas je, 
da je bilo včasih vse bolj preprosto. Za bo-
žično drevesce ni bilo okraskov. Naredili so 
jih iz orehov, ki so jih zavili v barvni papir. 
Na božični večer so peli in molili. Dala nam 
je tudi nasvet, kaj narediti za dolgo življenje. 
Povedala je: »Čim več moraš biti v naravi, 
preprosto jesti in veliko delati.« Ob našem 
slovesu pa je še dejala: »Imejte se radi med 
seboj, bodite si dobri.«

Taja Jančič, Lara Kocbek in Neja Novak, 
učenke OŠ Benedikt

V A B I L O
V okviru Večerov hospica vabimo  
na srečanje v februarju z naslovom

Čisto sam na svetu
v torek, 7. februarja 2017, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Roman Aleksandre Kocmut, Čisto sam na svetu, je prvi slovenski roman na temo Alzhei-

merjeve bolezni. V njem avtorica prikaže svet, dojemanje okolice in razmišljanje skozi 
oči bolnika, ko je bolezen na tej stopnji, ko občasno pozablja celo to, kdo je on sam.  Av-
toričin oče je za Alzheimerjvo  boleznijo zbolel že pri petdesetih letih. Zadnjih osem let 
svojega življenja je preživel v domu. V romanu avtorica iskreno in brez olepšav prikaže 
stiske, ki mučijo tako bolnika kot svojce, hkrati pa sama skuša v tej srhljivi izkušnji najti 

vsaj drobec smisla.
Naša gostja bo avtorica knjige, Aleksandra Kocmut.

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

OI JSKD Lenart
Januarski literarni večer 
domačinov

Enkrat na leto se predstavijo do-
mači literati v zasedbi Alenka So-
vinc Brglez, Rajko Brglez in Emil 
Duh. Tokrat so se pred polno izo-
braževalno dvorano v CSG v Lenar-
tu. Večer je pripravil JSKD Lenart. 
Literati so prebrali svoje zadnje na-
stale pesmi.

Otroške folklorne skupine
Diči diči diča,  srečanje otroških folklor-

nih skupin bo potekalo v prvem tednu v 
mesecu marcu v kulturnem domu v Sveti 

Trojici. Dopoldan bo pripravil JSKD Le-
nart v sodelovanju z OŠ in Občino Sveta 
Trojica. 

Gledališke predstave
Kot smo uspeli izvedeti,  kar nekaj odra-

slih gledaliških skupin v tej kulturni sezo-
ni načrtuje oddigrati gledališke predstave. 

Tako pridno vadijo v kulturnem društvu v 
Cerkvenjaku, na Sveti Ani v okviru KD Sve-
ta Ana in gledališka skupina Kurje oko iz 

Odmev na objavljeno fotogra�jo v prejšnji 
številki Ovtarjevih novic je bil tudi tokrat 
dober in uspešen. Odzvala sta se dva bralca, 
ki sta uspešno prepoznala tako ženski kot lo-
kacijo in leto, in sicer Janko Ferlinc, predse-
dnik Zgodovinskega društva Slovenske go-
rice, in Slavko Štefanec, »trojiški leksikon«. 

Janko je poizvedel o fotogra�ji pri svoji še 
živeči teti in zapisal:

»Zo�ja Vrabel in Verona Hajnžič na sta-
ri fotogra�ji iz Benedikta

V decembrski številki Ovtarjevih novic 
2016, str. 22, na stari fotogra�ji sta Zo�ja 
Ferlinc (roj. 1932), poročena Vrabel, iz Zgor-
njega Porčiča na levi strani in njena botra 
Veronika Kramberger (1914–2006), 
poročena Hajnžič. Vrtita izboljšan 
starinski ročni mlin - žrmlje, nareje-
ne iz dveh okroglih kamnov in lijaka 
za vsipanje zrnja.  Z žrmljami so roč-
no mleli pšenico in drugo zrnje od 
kamene dobe naprej. Fotogra�ja je 
bila posneta po letu 1950 v Ženjaku 
oziroma sedaj Na klancu v Benedik-
tu,  v hiši nekdanje manjše kmetije 
Gregorja Krambergerja, ki jo je po-
dedovala njegova nečakinja Veronika 
Kramberger. Gregor Kramberger je 
bil član ožjega vodstva (odbornik) 
Katoliškega bralnega in gospodarske-
ga društva Sv. Benedikt v Slovenskih 
goricah, ustanovljenega leta 1899. 
Verona Hajnžič je bila tudi teta do-
brega človeka iz Negove, Ivana Kram-
bergerja (1936–1992). Janez Ferlinc«

Oglasil pa se je tudi Slavek Štefa-
nec, ki je pojasnil enako zgodbo in 
dodal še domači izraz za območje 
Porčiča, kjer živi gospa Zo�ja, ki mu 
ljudje rečejo Gladenberg; izhaja pa iz 

časov lakote, ko so ljudje prodali vse za hrano. 
Simbolika mletja žita in skrbi, kako so si lju-
dje pomagali sami, je neizmerna. Če si pride-
lal hrano zase in za družino, je bila od nekdaj 
edina skrb človeka, drugega niso potrebovali.

Naši podatki kažejo, da je bila fotogra�ja 
posneta leta 1963.

Naslednji izziv je zimske narave. Skakalec 
bi se morda lahko celo prepoznal?! Kje in kdaj 
je tako krasno poletel? In smučarji? Od kod 
ste? Kdaj ste se lahko tako smučali v Sloven-
skih goricah? Kako ste prišli do smuči in kako 
je izgledalo tako zimsko veselje v 60. ali 70.?

Pišite mi na marija.sauperl@lenart.sik.si 
Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

V spomin Ludviku Šijancu
(30. 7. 1945–11. 12. 2016)

Tik ob cerkvi sv. Treh kraljev stoji Čolnikova rojstna  hiša, v kateri že 
leta domuje Šijančev rod. Njen gospodar Ludvik Šijanec si je tu pred leti 
ustvaril družino in kot dober kmetovalec vzljubil tudi vinsko trto in vzgo-
jil vinograd. V bližini njegove domačije si je  naše Turistično-vinogradni-
ško društvo ustvarilo svoje prostore in posadilo potomko štiristo let stare trte z Lenta ter jo 
poimenovalo Čolnikova trta.
Ludvik je kot skrben ovtar vsak dan opazoval, kako trta napreduje, kako grozdje zori, kako se 
mošt spreminja v vino, kako veselje odganja žalost in kako odmeva pesem zadovoljnih ljudi.
Naš Ludvik je imel ljudi rad. Veliko svojega  prostega  časa je posvečal številnim društvom 
in organizacijam v kraju, cerkvenemu pevskemu zboru, prijateljem in sorodnikom. Vsi 
smo ga imeli radi in on je imel rad nas. Zato je praznina, ki jo občutimo zdaj, ko se je za 
vedno poslovil od nas, neizmerna. Pogrešamo ga na vsakem koraku, najbolj pa kot ovtarja  
našega društva.
Na njegovi zadnji poti ga je spremila ogromna množica, kar kaže, kako priljubljen je bil 
med ljudmi.
Turistično-vinogradniško društvo Benedikt 

Začetek prazničnega 55.
To pomeni leta! Ja, hitro minevajo leta in 

zdi se, kot bi Knjižnica Lenart včeraj prazno-
vala Abrahama; pa je že 5 let in vstopili smo 
v praznično polovičko.

Nič posebnega, pa vendar smo si rekli, da 

bomo kaj posebej pobrskali in na kaj pose-
bej opozorili.

Upamo, da bo lahko bogat vsak mesec po 
svoje. Bodite z nami! 

Marija Šauperl

Za začetek se je v januarju zgodilo nekaj stvari za najmlajše in predavanje za odrasle. 

MKK Sveta Ana pa je že premierno izvedla 
predstavo Poprnica ali Kako živcirati ljudi 
v vsakdanjem življenju, svoje gledališko 
delo pa  je uspelo pripraviti tudi gledališki 
skupini KTD Selce. Vse skupine bodo ime-
le možnost, da se v tretjem vikendu v me-
secu februarju predstavijo na območnem 

srečanju odraslih gledaliških skupin, ko si 
bo predstave ogledal strokovni spremlje-
valec srečanja diplomirani dramski igralec 
Rajko Stupar. Po predstavah bo strokovni 
razgovor z igralsko ekipo. Skupine pa imajo 
tudi možnost, da so izbrane za sodelovanje 
na regijskem srečanju gledaliških skupin.

Literarni večer ob kulturnem prazniku
Vabimo vas na  literarni večer, na kate-

rem bodo Aleš Jelenko, Helena Zemljič, 
Robert Titan Felix in Nina Jančič predsta-
vili projekt Kontejner, ki združuje  poezijo, 
likovno inštalacijo in gra�čno oblikovanje. 
Literarni večer  se bo odvijal v Mali dvo-
rani CSG v Lenartu, v soboto, 4. februarja 
2017,  ob 18.uri. Nastopili bodo: Nina Jan-
čič iz Zreč; likovna ustvarjalka, oblikovalka 
in aranžerka, Helena Zemljič iz Jurovskega 
Dola; pesnica in študentka Filozofske fa-

kultete v Mariboru, Aleš Jelenko iz Sloven-
skih Konjic; pesnik in urednik, dvakratni 
�nalist Festivala mlade literature Urška 
(2015 in 2016) ter pol�nalist Pesniškega 
turnirja in  Robert Titan Felix  iz Murske 
Sobote; pesnik, pisatelj, publicist in ure-
dnik. Avtor štirih romanov, trikrat je bil 
nominiran za nagrado kresnik. Večer pri-
pravlja JSKD Lenart.

Breda Slavinec
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Kulturno društvo Babičina skrinja – Klub likovnikov Lenart razpisuje

prvi bienalni gra�čni natečaj za ljubiteljske  
likovne ustvarjalce z naslovom

»Gra�čne harmonije«
Z gra�čnim natečajem želimo razširiti ustvarjalno polje ljubiteljskih ustvarjalcev, zagoto-
viti pregled aktualne izvirne avtorske klasične gra�ke, obogatiti kulturno ponudbo mesta 
Lenart in širše okolice Slovenskih goric ter spodbujati mlade ustvarjalce k ustvarjanju ka-
kovostnih gra�čnih del.
Na natečaj vabimo vse ljubiteljske ustvarjalce iz SV Slovenije, starejše od 18 let. Vsak 
ustvarjalec lahko na natečaj prijavi največ tri izvirne avtorske gra�ke. 
Natečaj je namenjen likovnim delom, ki so izvedena v izvirnih gra�čnih tehnikah: leso-
rezu, linorezu, sitotisku, jedkanici, akvatinti, suhi igli, vernis mouju, mezzotinti, litogra�ji, 
kolagra�ji. Motiv ni določen.
Natečaj bo potekal od 20. januarja do 28. februarja 2017.
Gra�čna dela pošljite jih na naslov: Kulturno društvo Babičina skrinja lenart, Ribiška 
pot 6, 2230 Lenart  z oznako »Za gra�čni natečaj« ali jih osebno oddajte v Glavni pisar-
ni občine Lenart, s pripisom: za gospo Darjo Ornik.
Rezultati natečaja bodo znani  v začetku marca 2017 in objavljeni na spletni strani Občine 
Lenart. Podelitev nagrad in otvoritev razstave likovnih del bosta marca 2017.
Izbrana dela bodo razstavljena na skupinski razstavi v Avli J. Hudalesa v Občini Lenart. 
Podeljene bodo 3 nagrade za posamezna gra�čna dela ali serije.
Za vsa dodatna pojasnila in informacije lahko pokličete vodjo natečaja in predsednico 
Kulturnega društva Babičina skrinja – Klub likovnikov Lenart Zdenko Šulin na tel. 
številko 040 754 915 ali pišete na zdenka.sulin@gmail.com

Natečaj ZZB Lenart
ZZB Lenart razpisuje natečaj za literarne prispevke v kakršni koli obliki.
Tema: Vojna. Mir. Vrednote. NOB v Slovenskih goricah. Pripovedovanje babic, dedkov, 
učiteljev.
Naslov: Verjeli so vase in v svobodo!
Komu je namenjen: vsem osnovnošolcem tretje triade vseh OŠ na območju UE Lenart.
Kam pošljete dela: Knjižnica Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart; s pripisom: za natečaj.
Žirija bo izbrala najboljša dela.
Podelili bomo tri nagrade: 1. nagrada bo 50 EUR, 2. nagrada 30 EUR in 3. nagrada 20 
EUR.  Nagrade bomo podelili na proslavi, 26. aprila, ki bo v Sveti Trojici v kulturnem 
domu. Prav tako bomo poskrbeli tudi za objavo najboljših del ter predstavitev avtorjev.

Alojz Bezjak za UO ZZB Lenart

58 let aktivnega prepevanja Jožice Ornik
Začela je kot mlado dekle pri Sveti Ani in zboru je zvesta še danes. Kako zelo pomembna je 

njena prisotnost, iskrivost in življenjska modrost, ni potrebno posebej poudarjati, saj se pevci 
radi zgledujemo po njej. Tako ji je lani v mesecu novembru Nadško�ja Maribor namenila 
posebno ško�jsko priznanje za tako eminentno obletnico petja. Pevci Cerkveno-prosvetnega 
zbora pa smo nanjo še kako ponosni!

SReBr

Intervju

Jože Križan: »Menjale so se strukture, 
kulturniki pa so ostali isti«
Jože Križan je v občini Sveta Ana poznan kot kulturni delavec, ki živi in dela s 
srčnostjo za kulturo. Najbolj od vsega pa ga vase posrkajo odrske deske …

Jože, predstavi svoje začetke delovanja v kulturi.
Segajo v leto 1994, ko sem po premoru v 

delovanju kulture v takratni krajevni sku-
pnosti prevzel vlogo predsednika na pobudo 
takratne Zveze kulturnih organizacij iz Le-
narta. Takrat ni bilo nobene delujoče skupi-
ne, ki bi se aktivno vključevala v življenje lo-
kalne skupnosti. Začelo se je s formiranjem 
sekcij; dramske, folklorne, zelo pa smo bili 
veseli, ko se je  pridružil še Cerkveno-pro-
svetni pevski zbor pod vodstvom Natalije Ši-
janec in tako se je začelo skupno delovanje. 
Takrat sem začutil, da smo lahko kos večjim 
društvom na področju kulture.
Društvo je bilo eno manjših; to se je najbrž od-
ražalo v programu, obisku predstav, dotacijah 
…

Bili so drugačni časi, saj smo bili �nanci-
rani iz občine Lenart, in sicer po dvanajsti-
nah, kar pomeni, da smo vsak mesec dobili 
dotacijo po določenih kriterijih in posebno 
dotacijo za vzdrževanje kulturnega doma. 
Kar se mi zdi zelo pomembno, da smo bili 
kot kulturno društvo upravljalci tega kul-
turnega doma. Sami smo skrbeli za tehnič-
ne zadeve, za ogrevanje, čiščenje; interesa je 
bilo dovolj. Imeli smo gospodarja kulturne-
ga doma. Tista ljubiteljskost je bila odražena 
tudi tako, da smo vsi živeli za kulturni dom, 
kulturni hram, naš drugi dom – v pravem 
pomenu besede, saj smo se vsi kulturniki 
zbirali tukaj na vajah, izvedli prireditve, dru-
ženja, takrat je bila to srčika kulturnega dru-
štva. To dandanes zelo pogrešam, saj je naše 
sedanje kulturno društvo omejeno na en ve-
čji prostor na nezavidljivem nivoju, saj je ta 
prostor vedno zatohel, vedno se širi vonj po 
vlagi, neprezračen; v nekem segmentu ga ne 
morem primerjati z našim starim kulturnim 
domom, ki je bil prav naš in kvalitetnejši. 
Kdo pa je bil lastnik starega kulturnega doma? 

Občina Lenart, upravljalci pa izključno 
kulturno društvo. V nekem določenem času 
so kulturne domove želeli dati v najem, tudi 
našega, a smo se takratni kulturniki temu 
močno postavili po robu, da se pri nas to ni 
zgodilo, ponekod se pa žal je.
Kako bi po več kot 20 letih tvojega udejstvova-
nja v kulturi strnil pogled na preteklo 90-letno 

delovanje kulture pri Sveti Ani? Kakšni se ti 
zdijo razvoj, nivo,  kakovost? Glede na to, da 
imamo več možnosti za inovativne pristope, ve-
čjo prilagodljivost, dostopnost materialov, tem. 
Koliko je sploh še srčnosti, popolne predanosti?

Vse sekcije so v kakovosti zelo napredova-
le, k čemur zagotovo doprinesejo mentorji, 
ki so strokovno zelo podkovani. Vidijo se 
tudi rezultati posameznih skupin na tekmo-
vanjih, srečanjih, ki jih organizira JSKD, na 
katerih so se naši kulturniki udeležili tudi 
državnega nivoja tekmovanja. Izredno po-
membno je dejstvo, da smo iz manjše ob-
čine, kjer so sredstva zelo omejena, zato bi 
na tem mestu izrekel javno pohvalo, zahvalo 
mentorjem, ki s svojim trudom spodbujajo 
člane, da se lahko dokažemo, da zmoremo, 
da znamo. Se pa v zadnjem času močno raz-
blinja spoštljiv odnos do tega, kaj kulturno 
društvo doprinese lokalni skupnosti, v več 
primerih se to ne zna ceniti ali pa je  to spo-
štovanje zelo zelo nizko.
Kaj pa pomeni tebi kultura?

Zelo veliko, med drugim tudi to, da lahko 
človeka iskreno pogledaš v oči, ga pozdra-
viš, se zahvališ za odlično opravljeno delo. 
Pa tudi to, če me kdo pokritizira, da se lahko 
z njim odkrito pogovorim in ga poskušam 
razumeti.
Vsa leta si zelo aktiven tudi v okviru JSKD 
OI Lenart. Kako gledaš na pomen podpore 
na delovanje kulture s strani sklada? Je to po-
membno, ali je še vedno pomembnejše, kako se 
posamezno kulturno društvo zna organizirati?

Zdi se mi, da je JSKD povezovalni faktor, 
ki ta kulturna društva nekako drži skupaj. 
Pojavlja se mi bojazen, če bi to določene in-
teresne skupine porušile, bi lahko društva 
padla na nižji nivo. Tako pa smo povezani in 
kljubujemo tem trenutnim razmeram, tudi 
političnim, ki bi določene sfere delovanja 
kulture rade utišale.
Društva so torej sama zase odgovorna, koliko 
in kaj dajo publiki? 

Društva so na splošno zelo dejavna. Bi pa 
z gotovostjo zatrdil, da je v tem zadnjem ob-
dobju napredovalo na tako zavidljiv nivo, da 
se lahko kosa z vsakim kulturnim društvom, 
prireditvijo v našem širšem okolju. Občani 

Pester december v Glasbeni šoli Lenart 
S skupnimi močmi smo pripravili kar tri 

prireditve in tako na glasbeni in plesni način 
dopolnili bogato predpraznično dogajanje v 
Lenartu.

Že v prvih dneh 
decembra ste lahko 
z nami ob odpiranju 
okenc na prav poseb-
nem – glasbenem ad-
ventnem koledarju za-
čeli odštevati dneve do 
božiča. Teden dni ka-
sneje pa se je na odru 
Doma kulture predsta-
vil naš celotni baletni 
oddelek, ki je dvakrat 
uprizoril baletno pra-
vljico Snežna kralji-
ca. Čudovita zgodba, 
prijetna glasba, lepa 
scena, zanimivi kostumi in seveda odlični 
baletniki so s predstavama več kot navdušili 
številno občinstvo.

Da so vse prireditve tako lepo uspele, so 
v prvi vrsti zaslužni vsi nastopajoči učenci, 
ki si za  svoj trud, prizadevnost in požrtvo-
valnost zaslužijo vso našo pohvalo. Na tem 
mestu bi se želeli zahvaliti tudi njihovim 

staršem, da so s svojo dobro voljo in potrpe-
žljivostjo na različne načine podpirali svoje 
otroke in s tem posredno tudi delo njihovih 
učiteljev. Naša velika zahvala pa je namenje-

na tudi vsem, ki ste prireditve tako mno-
žično obiskali. Vaš obisk, aplavzi in besede 
pohvale nam dajejo spodbudo in ustvarjalen 
polet za opravljanje našega poslanstva.

V imenu Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor – Podružnične šole Lenart

Zala Čuček Rojs

90 let kulturnega udejstvovanja pri Sveti Ani
Visoko obletnico so kulturni delavci lo-

kalnega KD pod vodstvom predsednika 
Aleksandra Šijanca obeležili na svojevrsten, 
poseben način, z izredno bogatim kultur-
nim programom v športni dvorani doma-
če osnovne šole, ki so ga soustvarile vse tri 
sekcije društva: folklorna pod mentorstvom 
Bojana Glaserja, dramska pod mentorstvom 
Gregorja Laseckyja ter pevska pod men-
torstvom akademske cerkvene glasbenice 
Natalije Šijanec. Zelo živahen program so 
kulturniki nadgradili s prvo podelitvijo Lin-
hartovih značk v kulturnem društvu, ki sta 
jih podelila predstavnica JSKD OI Lenart in 
Aleksander Šijanec.

Tako so prvič priznanja prejeli: Gregor 
Lasecky, Linhartova bronasta značka; Lojz-
ka Kurnik, Angela Berič, Julijana Merklin, 
Darinka Šnajder, Franci Simonič, Linhar-
tova srebrna značka; Nataša Dregarič, Ber-
narda Potočnik, Metka Ornik, Srečko Ba-

uman, Jože Križan, Drago Ruhitel, Leon 
Ruhitel, Franc Ruhitel, Janez Zemljič, An-
ton Zupanec, Linhartova zlata značka. 

Zbrane je nagovorila Breda Slavinec, ki 
je na piedestal postavila pomen ljubiteljske 
kulture in njeno vrednost za človeka; zbrane 
pa je nagovoril tudi domači župan Silvo Sla-
ček, ki se je zbranim zahvalil za opravljeno 
delo v kulturi.

Po bogatem kulturnem programu so bili 
vsi navzoči povabljeni na ogled jubilejne 
razstave s  fotogra�jami, priznanji in spo-
minskimi obeležji v Kulturni dom, kjer jih 
je pričakalo pravo kulinarično razkošje oku-
sov, saj so se kulturniki povsem sami in svo-
jimi družinami potrudili in pripravili števil-
ne prigrizke in številne sladice, za odlično 
kapljico pa so z domačimi vinarji tudi po-
skrbeli. Program sta s humornimi vložki vo-
dila Jože Križan in Suzana R. Breznik. 

SReBr

Prireditve ob slovenskem kulturnem  
prazniku v Lenartu

V soboto, 4. februarja 2017, ob 18. uri bo v Domu kulture Lenart premiera  
�lma Zavrh v štirih letnih časih režiserja in avtorja Franca Kopiča in  

scenarista Smiljana Pušenjaka. Vabljeni!

Občina Lenart vabi na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku,  
ki bo v petek, 10. februarja 2017, ob 19. uri v Domu kulture Lenart. 

Nastopajo:  Žan Serčič, vokalna skupina Sera�ne, učenci in Orkester Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Kulturno društvo Delavec Lenart, 

učenci OŠ Lenart in OŠ Voličina. 

Slavnostni govornik na prireditvi bo pisatelj Tadej Golob.
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Svete Ane so lahko zelo zadovoljni, da živijo 
s tolikimi ljudmi, ki se ukvarjajo s petjem, 
plesom, igro …
Ob gospodarski krizi so malodane vsi najprej 
»rezali« pri kulturi. Kako se je v tem okolju po-
znalo v odnosu lokalnih skupnosti do kulture, 
kulturnih udejstvovanj?

Zelo različno so se lokalne skupnosti od-
zvale na to perečo problematiko. Lahko pa 
povem na podlagi izkušenj ter informacij 
kolegov, da ponekod dobijo bistveno več 
�nančnih sredstev kot pa v naši ožji lokal-
ni skupnosti. Govorim o naši številčnosti 
skupin, sekcij in visokem nivoju delovanja. 
Opažam, da ti ljudje režejo ta kos pogače, 
nam, ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, 
ker se sploh nočejo zavedati vpliva. Režejo 
izredno tanko rezino, saj ne bi smel biti pro-
blem dati več za kulturo. Vsak človek, ki je 
kdaj deloval ali deluje v kulturi, bi znal pre-
cej  bolj ovrednotiti delovanje kulture.
Kakšen vpliv ima kultura na lokalno skupnost?

Izjemen, saj je na primer tu, pri sveti Ani, 
opaziti neverjetno pomladitev v sekcijah 
društva, še posebej v pevski. Lokalna sku-
pnost bi se morala tega bolj zavedati, saj s 
tem, ko mlajše člane vključujemo v naše 
skupine oz. sekcije, jim  posledično damo 
varnost, sociološka komponenta je tu zelo 
velika, tako mladi svoj prosti čas zapolnijo 
s kulturnim delovanjem namesto s kakšnim 
nepredvidenim, celo nevarnim početjem, ki 
občasno mlade lahko tudi zavede. Zato bi 
bilo potrebno dati večjo veljavo temu razvi-
janju kulture in prostovoljnemu ustvarjanju 
ter vključevanju mladih v samo kulturno de-
lovanje. Sam sem tudi za večje povezovanje 
šole s kulturnim društvom. Zelo si želim, da 
bi tudi delovanje kulture v prihodnje ostalo 
na tako zavidljivem nivoju.

Omenil bi še, da so se številne struktu-
re menjavale, a kulturniki so zmeraj ostali, 
zmeraj. Če spomnim na častitljivo obletnico 
društva - 90 let, so se zamenjali številni poli-
tični sistemi, veljaki, kulturniki pa so ostali. 
S tem lahko damo vedeti, da smo v kulturi 
močni, da držimo skupaj in da lahko marsi-

čemu kljubujemo na kulturen način. Kultur-
niki ustvarjamo iz osebnega užitka, a s tem 
skrbimo tudi, da življenje soobčanov teče v 
normalnih tirnicah.
Kultura nima obraza, ne političnega ne ver-
skega ne jezikovnega … Doživljanje 90-letnice 
kulturnega udejstvovanja, v kateri si aktivno 
sodeloval.

Z velikim ponosom lahko povem, da smo 
glede na okrnjen čas, ki ga imamo; naj poja-
snim, da smo ljubiteljski ustvarjalci usmer-
jeni v svoja življenjska okolja in si moramo 
svoja življenja v družinah zelo prilagajati, 
dostikrat v primežu časa in obveznosti. S 
to prireditvijo pa smo dejansko pokazali 
ljudem naše delo, ustvarjalnost, našo šte-
vilčnost, sodelovanje, dali smo ljudem, kar 
znamo. Zagotovo se je ali se bo našel kdo, ki 
bo pokritiziral malodane vse, a iz izkušenj 
lahko mirno rečem, da so največji nergači in 
kritiki ljudje, ki prireditev ne obiskujejo, se 
sami nikoli niso angažirali na kakršni koli 
prostovoljni bazi v javnem življenju.
Odzivi publike?

Izjemni. Prireditev je bila zelo kakovo-
stna, posebna pa je bila razstava v kultur-
nem domu, saj je pokazala zanimivo zgodo-
vinsko retrospektivo in ob tem človek doživi 
res pravo zadoščenje, prijeten občutek. Tako 
pevci kot plesalci so nastopali na številnih 
odrih, tudi dramska skupina je uprizori-
la številne igre in tako smo s to prireditvi-
jo tudi dokazali, da smo takšno prireditev 
sposobni kulturniki tudi čisto sami izpeljati, 
stopiti skupaj in celo pogostiti obiskovalce. 
Bilo je res zelo bogato pripravljeno s strani 
vseh sekcij kulturnega društva. To druženje 
je na zavidljivi ravni, želel bi si, da ostane. 
Prireditev je zelo dobro uspela in bi si želel, 
da bi se morda enkrat letno odvijala takšna 
skupna prireditev, kjer bi lahko prikazali sa-
dove minulega letnega dela.
Ob koncu bi se iskreno hvalil vsem, ki so v 
preteklosti in še v sedanjosti in bodo v pri-
hodnosti hodili po ljubiteljski kulturni poti.

Intervju pripravila Suzana Rejak Breznik

Folklorni vrtinec Folklorne skupine Sv. Ana
Leto 2016 je bilo za folklornike na Sveti 

Ani zelo posebno in pestro. Zimska idila in 
mrzli meseci so prinesli nov in svež veter, 
ki je na Sv. Ano v folklorno dejavnost vpe-
ljal nekaj novega, drugačnega, predvsem 
pa zanimivega tako mladim kot tudi malo 
starejšim. V skupino se je meseca januarja 
vključil Bojan Glaser, dolgoletni plesalec in 

sedaj vaditelj pri Akademski folklorni skupi-
ni Študent Maribor in Folklornemu društvu 
Rožmarin Dolena. Za nas je postavil novo 
postavitev »Ali z´onkraj Dravce«, za katero 
smo se iz območnega srečanja uvrstili na re-
gijsko srečanje folklornih skupin, ki je pote-
kalo meseca junija v Majšperku. Z omenje-
no postavitvijo je skupina dosegla državni 

nivo, kar je za skupino 
mladih plesalcev do-
kaz, da delajo dobro, 
in tudi motivacija za 
prihodnje. Skupino je 
zapustila dolgoletna 
plesalka, predsednica 
in mentorica Simona 
Satler. Za vso opravlje-
no delo se ji iskreno 
zahvaljujemo. Bojan 
se je z veseljem odzval 
na prošnjo plesalcev in 
tako postal novi vod-
ja folklorne skupine 
na Sveti Ani. Ker se je 
pomlad hitro prevesi-
la v poletje, za nas ni-
kakor ni bilo počitka. 
Nastopov je bilo vedno 
več. V mesecu juliju 
smo  priredili koncert 
na Sveti Ani v sklopu 
praznovanja Aninega 
tedna, konec meseca 
pa smo se podali na 
enodnevno gostovanje 
v Gotalovec, v sose-
dno Hrvaško. Na Hr-
vaškem smo nastopili 
skupaj s folklornimi 
skupinami iz Hrva-
ške, Srbije, Kosova in 
Makedonije. Zanimiv 

Gostovanje Jurovskega okteta v Sori
Jurovski oktet je 16. decembra 2016 gosto-

val v Sori, občina Medvode. Nastopil je na 
koncertu z naslovom "Mlad vrtnar na vrtu", 
ki ga je organiziral Moški pevski zbor KUD 
Oton Župančič Sora pod vodstvom  zboro-
vodje Klemna Jerinca. Navedeni pevski zbor 

je 18. 6. 2016 nastopil v Jurovskem Dolu na 
V. srečanju oktetov in malih vokalnih sku-
pin, ki ga v okviru Kulturnega društva Ivan 
Cankar Jurovski Dol  prireja Jurovski oktet.  

Jurovski oktet pod vodstvom  umetniške-
ga vodje  Franca Divjaka je zapel in navdušil 

številne obiskovalce 
s pesmimi: Mi so mi, 
smo pr' Dravc doma, 
Na trgu, Večerni Ave, 
Bele cvetice, Tam na 
vrtu, Moj deklič, Va-
bilo, O kresu, Vive l 
amour.

Koncert sta zaklju-
čili obe pevski skupi-
ni s skupno pesmijo 
Pod rožnato planino, 
nato pa sta nadaljeva-
li prijetno druženje v 
prostorih kulturnega 
doma. 

Miroslav Breznik

Knjižnica Sveta 
Ana sporoča

Od februarja dalje se bodo ob torkih 
med 16.30 in 17.30 zvrstile različne dejav-
nosti, povezane s knjigami in z branjem. 
Napovednik lahko spremljate na facebo-
ok strani Knjižnice Sveta Ana in Knjižnice 
Lenart. Sicer je knjižnica odprta ob torkih 
in četrtkih med 16. in 18. uro (3. nadstro-
pje OŠ, vhod s parkirišča).

Andreja Zalokar

Za Lorenom je plodno slikarsko leto
Samostojni slikar, kipar 

in umetniški fotograf Ivan 
Lorenčič–Loren iz Brengove 
v občini Cerkvenjak, ki slovi 
kot slovenskogoriški slikar-
ski trubadur, je zadovoljen z 
letom, ki je pravkar minilo, 
saj je bilo zanj v ustvarjal-
nem pogledu uspešno.

Med drugim je lani s svo-
jimi deli sodeloval na 5. li-
kovnem natečaju Eko Drava 
2016 v Mariboru. Njegovo 
delo je bilo izbrano za raz-
stavo po tem natečaju, ki je 
bila v Gosposki ulici v Ma-
riboru. Za to razstavo je pri-
speval tudi nekaj umetniških 
fotogra�j. Na tem natečaju je 
prejel prvo nagrado za ume-
tniško fotogra�jo. Prav tako 
je na povabilo organizatorjev sodeloval na 
mednarodnem Ex temporu v Ehrenhausnu 
v sosednji Avstriji, na katerem je sodelovalo 
blizu sto slikarjev. Njegova dela so se uvrstila 
na razstavo, na kateri je razstavljalo 96 ume-
tnikov iz 6 držav. Med drugim je Lorenčič 

lani sodeloval tudi na sku-
pinski razstavi ob občinskem 
prazniku v Cerkvenjaku.

Lorenčič je lani iskal nove 
slikarske motive tudi v tujini. 
Med drugim je prepotoval 
Francijo in Belgijo ter obi-
skal Anglijo, dalj časa pa je 
bil tudi v Ukrajini. Obisk sta 
mu sponzorsko omogočila 
prijatelja Rudi Lukovnjak in 
Aleksandra iz Toronta, v tem 
času pa že pripravlja samo-
stojno razstavo z motivi iz 
Ukrajine.

Lorenčič je občasno 
ustvarjal tudi v Ljubljani, 
kjer so ga pritegnili pred-
vsem motivi iz starega me-
stnega središča in ljubljanski 
grad.

In kakšni so njegovi načrti za letos? Pravi, 
da je v dobri slikarski kondiciji, zato se na-
merava udeležiti več likovnih kolonij in sre-
čanj, na katere ga vsako leto vabijo organiza-
torji iz različnih krajev v Sloveniji in tujini.

T. K.

Ivo Lorenčič–Loren pred Moder-
no galerijo v Ljubljani, kjer je 
lani nekaj časa ustvarjal.

popoldan se nam je obetal, in ja, bilo je ne-
pozabno, čeprav smo sprva mislili, da vožnje 
po ovinkastih cestah Hrvaškega Zagorja ne 
bo nikoli konec. Udeležili smo se Folklor-
nega festivala Kimavčevi večeri, ki poteka 
vsako na Ptuju v septembru. Na enem iz-
med večerov, ki je potekal v Majšperku, smo 
skupaj z domačo skupino iz Stoperc in fol-
klornim ansamblom iz Romunije pričarali 
gledalcem lep popoldan. V oktobru smo v 
Žalcu, na drugem delu državnega srečanja 
folklornih skupin, prejeli Zlato priznanje za 
uvrstitev na državni nivo. Državni nivo je v 
Sloveniji na področju folklorne dejavnosti 
v letu 2016 doseglo 14 folklornih skupin iz 
vse Slovenije. To da smo eni izmed njih, si 
štejemo v veliko čast. Na povabilo folklorne 
skupine iz Cirkulan smo v novembru na-
stopili na njihovem koncertu pod naslovom 
Sanjal sem, kjer smo se predstavili s plesi 

iz Štajerske, Koroške in Razkrižja. Dan za 
tem pa z omenjenim programom navdušili 
domače občinstvo na Sveti Ani na slavno-
stnem koncertu ob 90-letnici kulturnega 
udejstvovanja na Sveti Ani. S tem pa naše-
ga nastopanja še ni bilo konec za to leto. S 
hrvaškega Beretinca smo bili v decembru na 
pobudo KUDa Ježek povabljeni na njihov 
letni koncert. Moramo priznati, da je bilo 
leto 2016 nadvse uspešno. Veliko novega, 
veliko nastopanja, predvsem pa veliko dobre 
volje in super druženja. Naj samo omenimo, 
da v letu štejemo okrog 30 različnih nasto-
pov.  V novem letu si seveda obetamo veliko 
novih znanj, odhod na kakšen večdnevni fe-
stival v tujini, srečanje folklornih skupin ali 
pa morda sešiti kak nov kostum. Med sebe 
pa seveda vabimo tudi mlade, ki bi si želeli 
sodelovati z nami in postati del naše ekipe. 

Člani skupine
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Futsal - Ženske: dekleta Slovenskih goric 4. na mednarodnem turnirju v 
Zagrebu
Nogometašice Slovenskih goric so se z zma-
go v ¼ �nalu nad Beograjčankami (1:0) 
uvrstile med najboljše 4 ekipe mednarodne-
ga ženskega futsal turnirja, ki je v hrvaški 
prestolnici potekal od 17. 12. 2016 do 15. 1. 
2017. Žal sem jim je po začetnem vodstvu v 
pol�nalnem obračunu proti kasnejšim zma-
govalkam, zagrebški ekipi MC plus, �nale za 
las izmuznil (1:2). Po porazu v tekmi za 3. 
mesto so igralke Slovenskih goric na koncu 
osvojile odlično 4. mesto med 15 timi eki-
pami.

Državno prvenstvo v futsalu za ženske: lokalni derbi med Slovenskimi 
goricami in Cerkvenjakom brez zmagovalca
Na 4. turnirju ženskega državnega prven-
stva v futsalu, ki je potekal v Benediktu, so 
se dekleta Slovenskih goric in Cerkvenjaka 
v lokalnem derbiju razšla brez zmagovalca. 
Po zadetku kapetanke Slovenskih goric Re-
beke Šno� na začetku 2. polčasa so igralke 
Cerkvenjaka ob igri z vratarko v polju izena-
čujoč zadetek dosegle pol minute pred kon-

cem tekme. Za Cerkvenjak je zadela Sandra 
Štumberger. V preostalih tekmah so Slo-
venske gorice premagale Extrem Sodražico 
(1:0), Cerkvenjak pa FK Zavas (3:0).
Lestvica po 8. odigranem krogu: 1. ŽNK Ce-
lje (15), 2. Extrem Sodražica (13), 3. ŽNK 
Cerkvenjak (13), 4. KMN Slovenske gorice 
(12), 5. FK Zavas Vrhnika (3). 

Futsal – Tekmovanja mladih: V državnem prvenstvu do 19 let na vrhu 
Benedikt, do 17 let Slovenske gorice
Mladi nogometaši KMN Benedikt in KMN 
Slovenske gorice še naprej zmagujejo in za-
sedajo vrhe ligaških razpredelnic. Benedi-
čani so vodilni v prvenstvu do 19 let, ekipa 
Slovenskih goric iz Voličine pa v prvenstvu 
17 let, v katerem so po devetih tekmah še na-
prej s 100 % izkupičkom. Tik pod vrhom je 
tudi v državnem prvenstvu do 15 let selekci-
ja KMN Slovenske gorice, ki kljub številnim 
poškodbam še vedno drži korak z vodilnim 
Ljutomerom. V prvenstvu do 13 let pa bosta 
o uvrstitvi med najboljše 4 – vzhodnega dela 
tekmovanja odločali prav ekipi Slovenskih 
goric in Benedikta. 

Lestvica državnega prvenstva do 19 let 
- vzhod po 11. krogu: 1. KMN Benedikt 
(23), 2. ŠD Mlinše (23), 3. FSK Kebelj (22), 
4. Dobovec (18), 5. KMN Sevnica (14), 6. 
Proen Maribor (13), 7. FC Hiša daril Ptuj 
(10), 8. Sv. Trojica (3). 
Lestvica državnega prvenstva do 17 let – 
vzhod po 11. krogu: 1. KMN Slovenske go-
rice (27 točk), 2. Meteorplast (24), 3. Imeno-
-Kozje (16), 4. Dobovec (11), 5. FC Ptuj (9), 
6. KMN Benedikt (7), 7. Proen Maribor (0).
Lestvica državnega prvenstva do 15 let – 
vzhod po 12. krogu: 1. Meteorplast (25), 
2. KMN Slovenske gorice (22 točk), 3. FC 

Športnik leta Slovenskih goric 2016
Tudi v minulem letu 2016 so športniki iz občin na območju UE Lenart dosegali odlične 
rezultate tako v mladinskih kot članskih kategorijah. Tem športnikom in športnicam bi 
se želeli pokloniti s prireditvijo za njih.  Ovtarjeve novice tako tudi letos v sodelovanju z 
Radiom Slovenske gorice, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak organizirajo izbor Športnika leta 
Slovenskih goric. Letošnja razglasitev naj športnikov Slovenskih goric za leto 2016 bo po-
tekala meseca marca v Kulturnem domu v Sv. Trojici. 

Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:
Naj športnik leta 2016
Naj športnica leta 2016 
Naj športna ekipa leta 2016
Naj perspektivni športnik leta 2016
Naj perspektivna športnica leta 2016
Naj perspektivna ženska ali moška športna ekipa leta 2016
Nagrada za življenjsko delo na področju športa v Slovenskih goricah 

Predloge za posamezne kategorije lahko pošljejo tako pristojne občine, posamezniki, klu-
bi, šole ali druge organizacije. Predlogi morajo obvezno vsebovati rezultate, ki jih je posa-
meznik ali ekipa dosegla v minulem koledarskem letu. Pogoj za sodelovanje v Športniku in 
športnici leta Slovenskih goric je, da ima posameznik, posameznica stalno prebivališče na 
območju UE Lenart oz. ekipa sedež kluba na območju UE Lenart. 
O končnem izboru bo na podlagi prejetih predlogov in posebnega pravilnika, ki bo osnova 
za podelitev priznanj, odločala posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov uredništva 
Ovtarjevih novic, Radia Slovenske gorice, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak in predstavnikov 
občin. Predloge za naj športnike bomo zbirali do 1. 3. 2017. Vaše predloge z obrazložitvijo 
lahko pošljete na elektronski naslov ovtar.urednik@gmail.com ali na dejan.kramberger@
volicina.sport.si, lahko pa tudi po pošti na naslov Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 
2230 Lenart, s pripisom izbor Športnika leta Slovenskih goric.

FUTSAL

1. SFL – Benedikt v zadnjih minutah ob točko v Litiji
V 12. krogu državnega prvenstva 1. SFL so 
bili nogometaši Benedikta tik pred presene-
čenjem kroga. Na gostovanju v Litiji so doma-
čim povzročili precej težav. Litijani so si po 
uvodnem vodstvu Benedikta zmago priigrali 
šele v izdihljajih tekme, ko so z zadetkom Du-
ščaka v 38. minuti tekme postavili končni izid 
5:4. Na vrhu lestvice strelcev je z 19 zadetki 

igralec Benedikta Bojan Klemenčič.
Lestvica po 12. krogu: 1. Proen Maribor (34 
točk), 2. KMN Litija (26),  3. Oplast Koba-
rid (20), 4. Dobovec Pivovarna Kozel (18), 
5. Bronx Ško�je (18), 6. KMN Sevnica (16), 
5., 7. FC Zavas (14), 8. KMN Benedikt (10), 
9. KMN Tomaž Šic bar (9), 10. Puntar (9). 

Dekleta Slovenskih goric med 4 v Zagrebu

Evitel d.o.o. PE Lenart Lenapark
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. goricah
Tel: 051 637 600
Email: lenart.evitel@siol.net

* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si. Vse cene vključujejo DDV.
*

Lenapark.

*

*

*

Ob nakupu novega 
mobitela vam podarimo 
torbico Aston Martin 
Racing.

*
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ZA RAZVEDRILO

Evroskeptik
»Jaz sem evrospektik.«
»Zakaj?«
»Dvomim, da bankovec za 500 evrov 
sploh obstaja, saj ga nisem še nikoli videl.«

Srečnež
»Petelin pa je zares srečna žival,« je sosed 
dejal sosedu.
»Misliš, da zaradi tega, ker ima toliko 
žena.«
»Ne, temveč zato, ker ob vseh ženah nima 
nobene tašče.«

Ženska logika
»K sosedi bom skočila na klepet,« je žena 
dejala možu.
»Koliko časa pa boš tam.«
»Pet minut. Ti pa vsake pol ure premešaj 
golaž, ki se kuha na štedilniku.«

Moška logika
»Malo grem k sosedu, da bova 
skupaj gledala tekmo na tele-
viziji,« je mož dejal ženi.
»Kdaj pa se vrneš?«
»Hitro. Ti pa mi pripravi posteljo, 
če se bom slučajno vrnil utrujen.«

Golobi
»Ti naši politiki so kot golobčki,« 
je upokojenec v parku dejal svo-
jemu kolegu.
»Kako to misliš?«
»Ko so spodaj, ti jedo iz rok, 
ko poletijo gor, pa ti serjejo po 
glavi.«

Na sodišču
»Obtoženi, povejte, zakaj ste 
oropali banko,« je sodnik vprašal 
obtoženega.

»Gospod sodnik, oprostite. Oni so prvi 
začeli ropati, jaz sem samo vzel nazaj, kar 
mi pripada.«

Dva upokojenca
»Kako se kaj počutiš,« je en upokojenec 
vprašal drugega.
»Počutim se, kot da bi se ponovno rodil.«
»Kako to misliš?«
»Las že dolgo nimam, zobe sem zgubil 
lani, sedaj pa uporabljam še pleničke.«

Ostarela zakonca
Ostarela zakonca sta sedela na kavču in 
gledala televizijo.
»Žena, odkrito mi povej, kolikokrat si me v 
življenju prevarala,« je mož vprašal ženo.
Žena pa je molčala. Zato je mož vzkipel in 
vzkliknil: »Ali mi boš povedala ali ne?«
»Ne kriči, ko štejem,« se je razburila žena.

»Dragi moji, če bo šlo tako naprej, bo 
letošnja zima še vroča,« je pred dnevi pri 
malici dejal rezkar Peter.

»Ne šali se Peter,« je dejal mizar Tone. 
»Tako mrzle zime,kot je letošnja, že dolgo 
ni bilo.«

»Na našem dvorišču sem prejšnji teden 
izmerila minus 14 stopinj Celzija. Tako 
mrzlo je bilo, da so še kokoši izmenično 
stale na eni nogi, drugo pa so si grele v per-
ju,« se je v pogovor vključila šivilja Marica.

»Meni pa je počila cev za vodo, čeprav 
je bila v zemlji. Očitno so jo poleti vodo-
vodarji zakopali premalo globoko, saj smo 
pri nas na tako nizke temperature, kot nam 
jih je prinesla letošnja zima, še skoraj poza-
bili,« je modroval Tone.

»To je vse res, vendar ni pomembno,« je 
z roko zamahnil Peter. »Ne glede na vse to 
bo letošnja zima vroča. In to še kako vro-
ča.«

»Peter, zares te ne razumem. Noben ar-
gument te več ne prepriča. Kar naprej laj-
naš eno in isto – letošnja zima bo še vroča, 
letošnja zima bo še vroča …« se je razburil 
Tone. »Imam občutek, da si tako zavero-
van v svoje misli in v svoj prav, da nikogar 
več niti ne poslušaš.«

»Hi, hi, hi,« se je zasmejala Marica. »Pe-
ter, glej da ne boš postal takšen kot naši 
politiki, ki 'gonijo' samo svoje in nikogar 
ne poslušajo.«

»Marica, vsaj ti me razumi. Ali ne vidiš, 

kam vse to gre. Jasno je, da bo letošnja 
zima še vroča in mi vsi se moramo na to 
pripraviti,« je že skoraj proseče dejal Peter.

»Peter, kaj predlagaš? Ali naj pri minus 
14 stopinj Celzija vržemo drva stran, ker 
bo zima vroča,« je razburjeno dejal Tone.

»Tone, lepo te prosim, kakšna drva,« je 
vzrojil še Peter. »Ne norčuj se iz mene.«

»Le mirno fanta,« je v pogovor energič-
no posegla Marica. »Morda pa je prišlo do 
nesporazuma. O čem se vidva pravzaprav 
sploh pogovarjata.«

»Smešno vprašanje,« je odvrnil Tone. »O 
vremenu in letošnji mrzli zimi.«

»Lepo vaju prosim, o kakšni zimi,« je z 
rokami zakrilil Peter. »Jaz govorim o naj-
pomembnejši stvari na svetu - to je o poli-
tiki. Plače v zasebnem sektorju se že več let 
niso dvignile, cene pa zopet rastejo. Vlada 
pripravlja pokojninsko reformo, po kate-
ri bi naj delali 43 let do petinšestdesetega 
ali celo sedeminšestdesetega leta starosti. 
Prav tako vlada pripravlja spremembe 
zakona o delovnih razmerjih, po katerem 
bodo delodajalci lažje odpuščali delavce. 
Poleg tega pa so še temperature padle glo-
boko pod ničlo, kar še dodatno pritiska na 
standard ljudi. Povem vama, da bo zima še 
vroča. Med ljudmi bo zavrelo.«

»Sedaj pa je vse jasno,« je veselo vzkli-
knila Marica. »To pa ti rada verjameva, da 
bo letošnja hladna zima zelo vroča, še po-
sebej tudi zato, ker je tako zelo mrzla.«

Vroča hladna zima
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

10. memorialni turnir v malem nogometu v spomin na Uroša Ropa 
in Gašperja Tuša

Uspešno smo organizirali že 10. memorial-
ni turnir v spomin na naša prijatelja Uroša 
Ropa in Gašperja Tuša, ki je bil izpeljan na 
praznični ponedeljek, 26. 12. 2016. Namen 
turnirja je druženje in spominjanje na naša 
prijatelja. Ponovno smo morali število ekip 
omejiti na 32, saj smo časovno in prostorsko 
omejeni na dve telovadnici (Lenart in Vo-
ličina). Večina prijavljenih ekip je lokalnih, 
katerih člani so poznali Uroša in Gašper-
ja, prihajajo pa tudi ekipe iz vse Slovenije 
(Trojane, Ljubljana, Črnomelj, Koroška ...). 
Skupinski del turnirja se je odvijal v telova-
dnicah v Lenartu in Voličini. Organizator-
ji želimo prijavljenim ekipam ponudit čim 
več tekem in dobrega 
počutja na turnirju. V 
letošnjem letu smo se 
odločili, da ekipe, ki 
se uvrstijo v izločilne 
boje, prejmejo s stra-
ni organizatorjev štiri 
pizze. Na tem mestu 

bi se posebej zahvalil Gostilni »29«, Pizeriji 
Agata in Gostilni pizzeriji Vinska trta Voli-
čina, ki so nam pomagali in donirali nekaj 
pizz. 
V okvirju turnirja smo zbirali donatorska 
sredstva za pomoč socialno ogroženim 

otrokom iz OŠ Lenart in Voličina. Zbrali 
smo zavidljivih 610,00 €, katere smo na-
kazali na račun šol in bodo v pomoč otro-
kom, ki si ne morejo plačati šole v naravi. 
Na turnirju smo si ogledali zanimive dvobo-
je že v predtekmovanju, ko se je igralo v 8 
skupinah po 4 ekipe. Tako v Lenartu kot tudi 
v Voličini se je odvijal napet boj za prvi dve 
mesti v skupini, ki sta vodili v nadaljnje tek-
movanje in uvrstitev med najboljših 16 ekip. 
Sledile so tekme osmine �nala, ki so se igrale 
v Voličini in Lenartu. Nato sta se zmagovalni 
ekipi iz Voličine preselili v Lenart, kjer se je 
nadaljevalo s četrt�nalnimi in pol�nalnima 
tekmama. 

Tretje leto zapored je zmagala ekipa 
Torpedo 07, ki je v �nalu premagala 
svoje kolege iz ekipe Torpeda 05 z re-
zultatom 6:0. V tekmi za tretje mesto 
sta se pomerili ekipi Virtuozi Vinska 
trta in Virtuozi. Končni vrstni red: 1. 
Torpedo 07, 2. Torpedo 05, 3. Virtuo-
zi Vinska trta, 4. Virtuozi. Naj igralec 
turnirja: Mitja Koder (Torpedo 07), 
naj strelec: Klemen Medved (Virtuozi 

Vinska trta), naj vratar turnirja: Darko Do-
mjan (Virtuozi).
Zahvala Športni zvezi Lenart, Občini Le-
nart, donatorjem in vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri organizaciji turnirja.

Dejan Ploj

ATLETIKA

Enej Kramberger državni podprvak 
v teku na 50 m
Na dvoranskem državnem prvenstvu za pi-
onirje, ki je potekalo 15. 1. 2017 v Slovenski 
Bistrici, je Enej Kramberger iz Voličine v teku 
na 50 m osvojil 2. mesto in s tem naslov dr-
žavnega podprvaka. Mladi član AD Štajerska 
je v kvali�kacijah dosegel čas 8,30 s, v �nalu 
pa ta dosežek še izboljšal in si s časom 8,16 s 
v konkurenci pionirjev (2007 letniki) pritekel 
srebrno medaljo. 

Dejan Kramberger

Smučarski tečaj med zimskimi počitnicami
V času zimskih počitnic med 20. 2 in 23. 2. 2017 ŠD Matko iz Lenarta ponovno organi-
zira začetni in nadaljevalni tečaj smučanja za otroke na Arehu. Organizirani avtobusni 
prevoz bo otroke in odrasle, ki se bodo odločili za prosto smučanje, pobiral v Lenartu, Sv. 
Trojici in Benediktu. Otrokom bo omogočena tudi izposoja smučarske opreme. Prijave in  
dodatne informacije na tel. št. 041/855-023 (Matej) ali preko elektronskega naslova: 
sd.matko@gmail.com. 

BOWLING

V Bowling centru Lenart je potekal že 5. turnir dvojic
Na turnirju je sodelovalo 12 dvojic, ki so med seboj obračunale na vseh štirih stezah. Po šestih 
urah tekmovanja smo dobili zmagovalni par: Igor Kmetič in Dani Huber, ki sta zmagala že 
na turnirju dvojic februarja 2015. Osvojila sta kar 1406 točk. Drugo mesto sta osvojila Igor 
in Grega Tuš, ki sta za štiri točke premagala tretje uvrščena Gorazda Tuša in Milana Polanca. 
Prvim trem dvojicam so bile podeljene zaslužene medalje, vsakemu udeležencu pa praktična 
nagrada.
Mesto Dvojica Točke
1. Igor Kmetič, Dani Huber 1406
2. Igor Tuš, Grega Tuš 1372
3. Gorazd Tuš, Milan Polanec 1368
4. Boštjan Fekonja, Sabina Huber 1330
5. Branko Tuš, Jože Bitenc 1329
6. Franc Belšak, Tone Žižek 1320
7. Peter Fekonja, Darko Sklepič 1316
8. Miro Fric, Sebastjan Fric 1295
9. Tadeja Toplak, Marija Huber 1225
10. Branko Pavlas, Primož Kramberger 1090
11. Grega Širovnik, Sonja Brandšteter 1080
12. Dušan Majer, Bruno Pukl 963

Naslednji turnir dvojic bo predvidoma v mese-
cu aprilu. Spremljajte nas na spletni strani www.bowling-lenart.si in se pravočasno prijavite.

Sonja Brandšteter

Hiša daril Ptuj (19), 4. FSK Kebelj (19), 5. FC 
Litija (7), 6. NK Imeno-Kozje (6), 7. Proen 
Maribor (6). 
Lestvica državnega prvenstva do 13 let - 
vzhod po 9. odigranih turnirjih: 1. KMN 

Meteorplast (43), 2. KMN Sevnica (37), 3. 
FC Hiša daril Ptuj (30) 4. KMN Sloven-
ske gorice (27), 5. KMN Benedikt (20), 6. 
KMN Tomaž Šic bar (16), 7. Proen Maribor 
(9), 8. ŽNK Celje (4).

Vogalček J. Vanturja

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

2. redna seja Skupščine LAS Ovtar 
Slovenskih goric

V torek, 20. decembra 2016, je v večna-
menski dvorani Knjižnice Lenart v Lenartu 
potekala 2. redna seja Skupščine LAS Ovtar 
Slovenskih goric v programskem obdobju 
2014–2020.

Ob odsotnosti predsednika LAS je skup-
ščino vodila podpredsednica LAS Ovtar Slo-
venskih goric Petra Pucko. Sklepi 2. redne 
seje Skupščine zajemajo potrditev:

 -  končne verzije Strategije lokalnega ra-
zvoja za lokalno akcijsko skupino LAS 
Ovtar Slovenskih goric (zadnja dopol-
nitev 22. 9. 2016), 

 -  Pravilnika o postopku izvedbe javnih 
pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric, ki 
ga je 12. 12. 2016 sprejel Upravni odbor,

 -  letnega poročila o delu LAS in �nančno 
poročilo LAS za leto 2016, ki ga je 12. 
12. 2016 sprejel Upravni odbor,

 -  letnega načrta aktivnosti LAS za leto 
2017, ki ga je 12. 12. 2016 sprejel Uprav-
ni odbor.

Skupščina LAS Ovtar Slovenskih goric je 
razrešila mag. Vita Kranerja kot člana Nad-
zornega odbora ter za preostanek manda-
tnega obdobja prejšnjega člana izvolila novo 
članico Nadzornega odbora mag. Jasmino 
Breznik. Skupščina je določila ohranitev 
višine članarine tudi za leto 2017 in sicer v 
višini: 1,00 € na prebivalca za občine; 60,00 € 
za člane iz zasebnega sektorja ter 120,00 € za 
druge člane javnega sektorja in za ekonom-
ski sektor.

V prvem kvartalu leta 2017 bo sklicana 
nova seja skupščine, na kateri se bo odločalo 
o neposredni potrditvi operacij LAS, ki jih 
bo za celotno območje LAS izvajal vodilni 
partner.

1. Javni poziv
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih ob-

čin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki 
so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2016, so�-
nanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Namen javnega 
poziva:

Namen 1. javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin 
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah in Šentilj v letu 2016 in so�nanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje 
operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva 
za so�nanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP).

Razpoložljiva 
sredstva za 
so�nanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za so�nanciranje znaša 249.779,43 €.
Delež so�nanciranja upravičenih stroškov za operacije so�nancirane iz 
EKSRP znaša največ 85 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno 
operacijo je 2.000 €. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 €. Če se operacija 
izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 €.

Objava in rok za 
vložitev predlogov 
operacij za 
so�nanciranje:

Javni poziv je objavljen od 23. 12. 2016 na http://www.lasovtar.si/
Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po 
pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija 
Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 
9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v 
okviru delovnega časa).
Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 28. 2. 2017 do 13. ure.

Obdobje 
upravičenosti 
stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so�nanciranih iz EKSRP so stroški, 
nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

Informacije o javnem 
pozivu:

Informacije so na voljo do 21. 2. 2017, na sedežu LAS, po elektronski pošti: 
info@lasovtar.si, po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 
9. in 13. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 21. 2. 2017. Zadnji 
odgovori bodo objavljeni do 22. 2. 2017. Vsi podani odgovori postanejo del 
dokumentacije javnega poziva.

2. tovrstni Javni poziv za so�nanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP) bo ponovno objavljen jeseni letošnjega leta.
1. Javni poziv za so�nanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) bo ob-
javljen spomladi letošnjega leta.

Vabilo na delavnice za prijavitelje na Javni poziv 
LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP

Za prijavitelje bodo organizirane delavnice za pripravo vlog za prijavo na operacije:
 -  v ponedeljek, 30. januarja 2017, ob 9. uri 

v sejni sobi občine Sv. Andraž v Sloven-
skih goricah, Vitomarci 71, Vitomarci.

 -  v torek, 31. januarja 2017, ob 15.uri v 
večnamenskem kulturnoturističnopodje-
tniškem centru Pesnica (kulturni dom), 
Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri 
Mariboru.

 -  v sredo, 1. februarja 2017, ob 15.30 v sej-
ni sobi Večnamenske zgradbe za društve-
na dela (VNZD), Sladki Vrh 9 B, Sladki 
Vrh.

 -  v ponedeljek, 6. februarja 2017, ob 15. 
uri v sejni sobi občine Duplek, Cesta 4. 
julija 106, Spodnji Duplek.

Vsebina delavnice:
1.  Predstavitev javnega poziva ter pogojev 

za izbor operacij (projektov), so�nanci-
ranih iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP)

2.  Kako pripraviti operacijo (projekt) 
za prijavo na javni poziv LAS (vloga 
vlagatelja, vloga partnerjev, določitev 
aktivnosti, �nančni načrt …).

Vsebina delavnic je enaka, izvajane bodo 
na različnih lokacijah, prijavitelj izbere loka-
cijo, ki mu najbolj ustreza. Predhodne prija-
ve niso potrebne. Nadaljnje informacije na 
spletni strani LAS Ovtar Slovenskih goric: 
www.lasovtar.si in občin območja LAS Ov-
tar Slovenskih goric.

Individualne konzultacije s prijavitelji, ki imajo sedež v UE Lenart, so mogoče na sedežu 
občine na podlagi obveznih predhodnih najav.

Povabilo k sodelovanju na ocenjevanju in 28. 
državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij
Razpis in pravilniki o ocenjevanju izdelkov na 28. Dobrotah slovenskih kme-
tij 2017 so objavljeni na spletnih straneh: www.dobroteslovenskihkmetij.si

Razstava bo potekala od 19. do 21. maja 
2017 v Minoritskem samostanu na Ptuju. 
Tradicionalna osemindvajseta razstava Do-
brote slovenskih kmetij je osrednja predsta-
vitev kulinaričnih dobrot, ki jih izdelujejo 
pridne roke slovenskih kmetic in kmetov. 
Razstavljeni bodo nagrajeni krušni, mlečni, 
mesni izdelki, kisi, olja, suho sadje, sadjevci, 
sokovi, marmelade, žganja, vina, kompoti in 
konzervirana zelenjava, med in čaji. 

Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij 
lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska 
gospodarstva, ki so vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev. Vsi, ki želite sodelovati 
na razstavi, se javite na enoti kmetijske sve-
tovalne službe, kjer vam bo svetovalka-sve-
tovalec elektronsko izpolnil/a prijavnico za 
vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG 
MID vaše kmetije. Zadnji rok za prijavo je 
17. februar 2017. Prispevek - kotizacija za 
ocenjevanje znaša skupaj z DDV-jem 25,50 
evra za prvi izdelek, za vsak naslednji iz-
delek na isto ime in priimek pa 20,50 evra. 
Lepo vabljeni k sodelovanju!

KGZ Zavod Ptuj

Najava občnega zbora društva
9. redni občni zbor Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« 

bo potekal v sredo, 15. februarja 2016, ob 17. uri v večnamenski dvorani Knjižnice 
Lenart, Nikova ulica 9 v Lenartu.

Vljudno vabljeni!

Navadni brin (Juniperus communis)
K temu, da vam predsta-

vim tokratno rastlino, me je 
spodbudil obisk pri sorodnici 
Tončki iz Šetarove, kjer pred 
hišo raste lep brinov grm. 
V mojem rojstnem kraju je 
v bližini doma redek bukov 
gozd, ki ga krasijo mnogi 
sivo-zeleni grmički brinja. 
V zimskem času, času »fu-
režov«, smo otroci narezali 
»brinove« vejice (malo je pikalo), ki so se 
dodale bukovim drvom ob prekajevanju 
mesa. Seveda sem kakšno modro jagodo 
vtaknila tudi v usta in mi je ta smolnat, 
sladko-grenki okus ostal v spominu. Do-
mača imena za ta vedno zeleni grm ali 
manjše drevo so: borovica, brancur, bri-
nje, brije, smolika … Pod krajem Boršt ob 
Dragonji raste 12-metrski velikan z obse-
gom 66 cm. Je neobčutljiv, saj raste v vseh 
vrstah prsti in tudi od nižin do gozdne 
meje v planinah. Prenese vročino, mraz in 
onesnaženo okolje. Na vejicah, ki rastejo 
že od tal na vretenastem deblu, so iglice 
(po tri skupaj), po sredini le-teh teče na 
zgornjem robu bela črtica. Iglice na grmu 
ostanejo štiri leta. Brin cveti od marca do 
maja, moški cvetovi so rumenkasti, ženski 
zelenkasti. Iz ženskih cvetov se razvijejo 
jagode, ki zorijo tudi do tri leta, zato lahko 
na rastlini hkrati vidimo zelene in temno 
modre jagode. V Sloveniji ga je največ na 
Krasu, kjer iz plodov kuhajo brinjevec. Za 
en liter potrebujejo 15 kg jagod, tako da 
se ne smemo čuditi njegovi ceni. Dobra 
lastnost brina je tudi, da ščiti zemljo pred 
erozijo in daje zavetje in hrano pticam, še 
posebej brinovki, šoji in sraki. Na Krasu je 
še vedno živa navada, da postavijo poročni 
slavolok na vhodna vrata ženina in neve-
ste. Opletejo ga z brinovimi vejicami, kar 
je lepo, obstojno in naj bi mladoporočenca 
varovalo pred vsem hudim. Dušica Kuna-
ver piše, da je grm brina dal zavetje Mariji, 
ko je z Jezusom bežala pred Herodom. V 
zahvalo je dobil križ, ki je še danes vtisnjen 
v vsako jagodo, s tem ima čudežno moč.

V zdravilne namene nabiramo pomladi 
vršičke vejic, ki jih uporabljamo za kopeli 
pri hladnih nogah in za poživitev krvnega 
obtoka. Zrele čvrste jagode pobiramo od 
oktobra do novembra, jih naravno posuši-
mo in shranimo v steklene posode v temen 
prostor. Glavna zdravilna sestavina je ete-
rično olje. Pripravke uporabimo za spod-

bujanje prebave, boljši tek, pri 
zdravljenju okužb sečil, lajša-
nju okužb v sklepih in miši-
cah, pri krčih z vetrovi, spa-
hovanju, pekočih bolečinah v 
želodcu, napetem trebuhu, pri 
vnetjih in gnitju v črevesju, 
pri začetni sladkorni, men-
strualnih krčih … Čaj iz bri-
novih jagod pripravimo kot 
poparek iz ene žličke zdro-

bljenih jagod, stoji 20 do 30 minut, prece-
dimo in pijemo čez dan po požirkih. Če ga 
uporabljamo pri obolenjih dihal, ga lahko 
sladkamo z medom. Tinkturo naredimo 
tako, da en del zdrobljenih brinovih jagod 
namočimo v štirih delih domačega žganja 
za 14 dni na toplem, tu in tam pretresemo, 
precedimo, hranimo v temnih steklenič-
kah. Uporabimo jo za vtiranje pri bolečih 
sklepih in mišicah, pri revmi, protinu in 
išiasu. Pri ostalih težavah, ki jih brin lajša, 
tinkturo pijemo razredčeno z vodo. Ete-
rično olje brina uporabimo predvsem za 
masažo. 5 kapljic zmešamo v 10 ml nosil-
nega olja. Pripravek povzroči boljšo pre-
krvavljenost, kar lajša bolečine v sklepih 
in mišicah. Za varno notranjo uporabo 
moramo imeti dodatna znanja. Eterično 
olje lahko uporabljamo tudi za protibole-
činske in sprostitvene kopeli in sicer eno 
kapljico olja na en liter vode, ki naj ima 
temperaturo 38 stopinj C. Hidrolat brina 
uporabljamo kot tonik za nego mastne in 
aknaste kože ter za vtiranje proti celulitu. 
Lahko ga uporabimo kot vodni del pri ne-
govalnih kremah. V zdravilne namene pa 
ga pijemo za boljšo odpornost - dve žlici 
hidrolata v pol litra vode. Pri pekoči zgagi 
počasi žvečimo tri jagode. Za boljšo pre-
snovo pa si pripravimo poparek iz sledeče 
čajne mešanice v enakih delih: koprive, 
rmana in brinovih jagod. Poparek stoji 10 
minut in ga pijemo po požirkih. Kot pri 
vseh zdravilnih rastlinah moramo tudi pri 
brinu upoštevati navodila o varni uporabi, 
ne smejo pa ga uživati: nosečnice, bolniki 
z bolnimi ledvicami, sladkorni bolniki pa 
naj se o uporabi posvetujejo z zdravnikom.

Rada bi vas spodbudila, da namesto 
okrasnih brinov posadite navadni brin, da 
boste pri roki vedno imeli »zdravilo«, hra-
no in zavetje za ptičke in pogled na lepo 
rastlino.

Marija Čuček

bujanje prebave, boljši tek, pri 
zdravljenju okužb sečil, lajša
nju okužb v sklepih in miši
cah, pri krčih z vetrovi, spa
hovanju, pekočih bolečinah v 
želodcu, napetem trebuhu, pri 
vnetjih in gnitju v črevesju, 
pri začetni sladkorni, men
strualnih krčih … 
novih jagod
poparek iz ene žličke zdro


