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IZ VSEBINE Ovtarjevih novic

Predsedstvo Združenja občin Slovenije na prvi 
letošnji seji tudi o finančnih posledicah, ki jih 
občinam prinašajo aktualni zakonodajni pre-

dlogi
Člani predsedstva ZOS so na prvi letošnji seji 16. 

2. 2018 v Ljubljani pregledali aktualno zakonodajo, 
ki jo predlagatelji pospešeno vlagajo v sprejem Dr-
žavnemu zboru RS. Težava je, da praviloma skoraj 
vsi novi predlogi prinašajo nove finančne posledice za 
občinske proračune. Razpravljali so tudi o trenutnem 
stavkovnem valu v državi in vlado opozorili na dejstvo, 
da občine nimajo svojega predstavnika v stavkovni po-
gajalski skupini, imenovani s strani vlade.

Država ima do občin vsako leto bolj mačehovski od-
nos. Eden od rezultatov takega odnosa je tudi ta, da 
občine vsako leto prejmejo manj sredstev za izvajanje 
investicij in zakonsko določenih nalog. 

V postopku sprejema, tako na Vladi RS kot v Držav-
nem zboru RS, je veliko število zakonskih in podza-
konskih predlogov aktov, ki neposredno ali posredno 
vplivajo na delovanje občin, kar poleg dodatnih nalog 
prinaša tudi finančne posledice. Za slednje žal ni za-
gotovljenih finančnih sredstev s strani države. Člani 
predsedstva od vlade pričakujejo, da bo za vse novo 
določene finančne obveznosti zagotovila večjo višino 
povprečnine.

V teh dneh bi se težko izognili stavkovnemu valu 
uslužbencev javnega sektorja. Na tem mestu so člani 
opozorili, da na ravni države občine nimajo svojega 
predstavnika v stavkovni pogajalski skupini imenova-
ni s strani vlade. Ugotovili so tudi, da je sprememba 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju samo 
neposredno, za dvig plač direktorjev občinskih uprav, 
prinesla finančne posledice v višini 600.000 evrov le-
tno. Prav tako bo morebitna ugoditev stavkovnim zah-
tevam prinesla nova bremena tudi občinskim proraču-
nom. Župani in županje zato apelirajo na Vlado RS, da 
pravilno ovrednoti finančne posledice dogovora in za-
gotovi finančna sredstva občinam z višjo povprečnino.

Da Slovenija vse bolj drvi v centralizacijo, so na 
Združenju občin Slovenije že večkrat opozorili. Tokrat 
opozarjajo na problematiko zapiranja poslovalnic Po-
šte Slovenije. Že res, da se preko pogodbenih izvajalcev 
zagotavlja neka osnovna storitev, vendar se kljub temu 
odmika storitve od ljudi. Na problematiko zapiranja 
državnih služb po vsej državi in tudi drugih služb so 
na združenju opozorili že v času sprejemanja Strate-
gija razvoja lokalne samouprave. Opozorili so, da gre 
za centralizacijo služb in za odmikanje storitev od lju-
di, kar je nesprejemljivo. Žal niso bili slišani in tako se 
trend nadaljuje.

Člani Predsedstva ZOS so obravnavali predlog po-
ročila o delu za leto 217 in program dela za leto 2018. 
Združenje je uspešno zaključilo leto 2017 in pripravi-
lo program, ki bo še naprej sledil zastavljenim ciljem, 
med katerimi prednjači predvsem ta, da bodo še na-
prej zagotavljali kakovosten servis občinam članicam. 
Da bi združenje občinam članicam, zaradi katerih je 
bilo tudi ustanovljeno, vsaj malo olajšalo poslovanje, je 
Predsedstvo ZOS soglasno sprejelo sklep o začasnem 
občutnem znižanju letne članarine, in sicer v povpre-
čju 50 odstotkov.

Združenje občin Slovenije je interesno združenje 
slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega za-
stopnika lokalnih interesov. Trenutno je vanj vključe-
nih 115 občin. Sedež ima v Ljubljani.

ZOS, E. P.

Pri Lenartu so pripravili že 27. pustno povorko, v kateri je sodelovalo okrog 1400 maškar iz domače in drugih občin.  
Njihov pohod je navdušeno spremljala množica obiskovalcev (str. 12). Foto Tone

Po vseh osrednjih Slovenskih goricah so ob slovenskem kulturnem prazniku 
pripravili proslave (str. 8). Utrinek z lenarške. Foto Tone

Lenart je sredi februarja obiskala ekipa ministrstva za infrastrukturo. Občini  
očitno uspeva pravi preboj na področju cestne infrastrukture (str. 5). Foto Tone

Lenarške mažoretke so se za pusta prelevile v krotke dalmatince. Foto Tone
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Videnje ljudi in dogodkov

Prešeren je vedel več, kot je videl, in 
zaznaval globlje, kot je slišal

Dr. France Prešeren je naš največji 
pesnik, v marsičem pa s svojo poe-
zijo sega v širši evropski, predvsem 

pa slovanski prostor.
Rodil se je 3. decembra 1800 v Vrbi, umrl 

pa je 8. februarja 1849 v Kranju. Tega dne 
Republika Slovenija praznuje svoj državni 
praznik, za državno himno pa je izbrala 
Prešernovo Zdravljico, ki je v svetovnem 
merilu ena nejlepših himn in v marsičem 
aktualna še danes, v času vojn, za ves svet.

Zlasti politiki, predvsem tisti, ki odločajo 
o usodi človeštva, bi se morali ravnati po 
Prešernu, ki je v Zdravljici zapisal tudi tole:

''Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat 
dan, da, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo 
pregnan, ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le 
sosed bo mejak''.

Literarni zgodovinar Igor Grdina je zapi-
sal, da je ''poet vedel več, kot je videl. Zazna-
val je globlje, kot je slišal''. Isti avtor je tudi 
napisal, da je Prešeren priklical v slovensko 
zavest celotno evropsko izkušnjo poezije.

To se da razbrati iz vse njegove poezije, 
ki je predvsem ljubezenska in domoljubna, 
vendar ne lokalno slovenska, pač zazrta v 
svetovne okvire.

Že Ivan Prijatelj je opazil, da ''so v pe-
snikovem opusu misli, ki jih ni izgovoril še 
nihče. Pozneje pa se jim je približal še eden 
največjih preobraževalcev ruskega duha Ale-
ksander Ivanovič Hercen.'' Juraj Martinovič 
je, kot je zapisal Grdina, v izjemno prodorni 
študiji o Prešernovi poeziji prepričljivo in-

terpretiral kot govorečo človeku dobe.
Zlasti obetavna se zdi tista Prešernova 

sled v pesmih, ki bistveno vpliva na različ-
nost oblik človeškosti.

Prešeren se je po vrnitvi z Dunaja, kjer 
je študiral, vrnil v Ljubljano, postal najvi-
dnejši pesnik zbornika Krajnska čbelica in 
si kot sugestiven predstavnik romantičnega 
gibanja v veliki literaturi pridobil ugled v 
slovanskem svetu. V dialogu s poznavalcem 
številnih jezikov in kultur Matijem Čopom 
je izostril svoje poglede na književnost, ki 
so ga, kot piše Grdina, privedli v odkrito 
polemično razmerje s Kopitarjem.

Prešeren je leta 1836 izdal svojo prvo 
knjigo, povest v verzih Krst pri Savici.

Med slovenci so nekatere Prešernove pe-
smi domala ponarodele. Na primer Zdra-
vljica, Povodni mož, Turjaška Rozamnda, 
Judovsko dekle, Krst pri Savici, Pusti peti 
moj´ga slavca, Kam? In Pevcu. 

Prešeren ni bil znan samo kot največji 
slovenski pesnik, ampak tudi kot odvetnik, 
kjer pa ni bil najbolj uspešen. Sodniško 
odvetniški izpit je opravil 1832 v Celovcu, 
vendar je bilo potem njegovih pet vlog za 
pridobitev advokature neuspešnih.

Do samostojnega poklica je prišel šele 
leta 1846, ko se je iz Ljubljane preselil v 
Kranj. Tedaj je tudi pripravil in objavil svoje 
Poezije, ki so sicer nosile letnico 1847. 

V pomladi narodov je z zanimanjem sle-
dil domačim in mednarodnim dogajanjem. 

Tone Štefanec

Poslanski premislek
Problematika socialnega položaja 
starejšega kmečkega prebivalstva 

Dragi starejši prijatelji, v začetku 
meseca februarja smo v stranki 
SDS na mojo pobudo vložili sklic 

izredne seje na temo socialnega položa-
ja starejših slovenskih kmetov oziroma 
oseb, ki so v preteklosti opravljale kme-
tijsko dejavnost in so danes upokojene ali 
niso več zmožne za delo. 

V podatkih, ki sem jih pridobival zadnje 
mesece, ugotavljam, da je največja stopnja 
revščine in socialne ogroženosti ravno v sku-
pini starejših oseb, ki so nekoč sebe in svoje 
družine preživljale z opravljanjem kmetijske 
dejavnosti. Posebej ogrožene so za delo ne-
zmožne starejše ženske, ki so ostale same, in 
njihovi prihodki ne zadostujejo za normalno 
preživljanje. V preteklih letih Vlada RS ni na-
redila nič, da bi učinkovito izboljšala socialni 
položaj teh oseb, niti neposredno z dodatnimi 
socialnimi transferji niti posredno s podporni-
mi ukrepi, kot je npr. vzpostavitev sistema dol-
gotrajne oskrbe. Položaj starejših oseb, ki so se 
ukvarjale s kmetijsko dejavnostjo, se razlikuje 
od drugih socialno ogroženih skupin, saj je 
v Republiki Sloveniji in drugih državah t. i. 
»vhodnega bloka« stopnja ogroženosti revšči-
ne pri tej skupini bistveno večja kot v zahodnih 
državah. Razloge za takšen položaj starejšega 
kmečkega prebivalstva je zato potrebno iskati 
tudi v polpretekli družbeno-politični ureditvi.

Zgodovinski pregled in vpogled v razloge 
za takšno stanje je potrebno iskati že takoj po 
letu 1945, ko se je zaradi nove družbeno-poli-
tične ureditve položaj kmeta v primerjavi s so-
sednjimi državami bistveno poslabšal, čeprav 
je kmetijstvo takrat predstavljalo še vedno eno 
izmed glavnih gospodarskih panog. Kmet je 
bil kot »kapitalistični element« sistemsko zati-
ran, kmetijstvo pa je bilo deležno številnih dr-
žavnih intervencij, da bi se izoblikovalo kmeta 
po podobi novega družbenega reda. Do leta 
1951 je bilo zaradi oviranja razvoja zadružni-
štva in neizpolnjevanja številnih obveznosti, 
ki jim jih je predpisala država, upravno ka-
znovanih ali pred sodišči obsojenih ogromno 
kmetov. Odnos partije do kmetov in njeni 
prvi ukrepi po koncu vojne so se kazali v iz-
vajanju agrarne reforme, ustanavljanju kme-
tijskih zadrug ter izvajanju prvega petletnega 
plana in njegovega vpliva na razvoj kmetijstva 
(za te ukrepe se je kasneje izkazalo, da so v 
primerjavi s sosednjimi državami vodili v 
primerljivo zmanjšanje kmetijske produktiv-
nosti). Podlage za izvedbo t. i. »kulaških pro-
cesov« in drugih ideoloških represalij zoper 
kmete je bila resolucija drugega plenuma KPJ, 
ki je določila pravila za izvajanje političnih in 
gospodarskih ukrepov oblasti na področju 
kmetijstva ter opredelila vlogo kmečkih par-
tijskih komisij pri izvajanju partijske linije na 
vasi in partijsko linijo v zvezi z ustanavljanjem 
kmetijskih obdelovalnih zadrug. Kmetje so 
tako morali delati v nestimulativnem okolju, 
ki ni upošteval takrat naprednih metod in pri-
stopov v kmetovanju, ki so jih izvajali kmetje 
v sosednjih kapitalističnih državah. Vendar 
kmetje niso bili na slabšem samo zaradi nove 
družbeno-politične ureditve in režimskih re-
presalij, temveč tudi zaradi diskriminacije na 
socialnem področju. Kmetje se namreč dolgo 
časa sploh niso smeli vključiti v pokojninsko 
ali kakršno koli drugo socialno zavarovanje, 
šele leta 1965 so se lahko vključile samo ose-

be, ki so na delovnopravni podlagi delovale v 
kmetijskih obratih. Šele leta 1983 je zvezni Za-
kon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja določil, da so kme-
tje, ki združijo svoje delo, zemljišče, delovna 
sredstva oziroma druga sredstva v kmetijsko 
zadrugo ali druge oblike združevanja kmetov 
oziroma z delom delavcev v odnosih trajnejše 
medsebojne povezanosti ali poslovnega sode-
lovanja (t. i. združeni kmetje), obvezno vklju-
čeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v enakem obsegu kot delavci. Zakon je uvedel 
zavarovanje za širši in za ožji obseg pravic, pri 
čemer se vsi kmetje niso mogli zavarovati za 
širši obseg pravic, čeprav so vplačevali enake 
prispevke. Diskriminacija kmetov pri social-
nem in zdravstvenem zavarovanju v primer-
javi z drugimi delavci je bila odpravljena šele 
leta 1992, v samostojni Republiki Sloveniji. 
Takšen družbeno-politični pristop, ki je po-
menil diskriminacijo in segregacijo kmečkega 
prebivalstva vse do osamosvojitve Republike 
Slovenije, je imel za posledico, da so kmetje 
bistveno manj vplačevali pokojninskih pri-
spevkov, saj druge možnosti niso imeli, ter 
imajo tudi za to danes nižje pokojnine. 

Leta 1999 je bil sprejet Zakon o invalidskem 
in pokojninskem zavarovanju, ki je tudi zara-
di poprave krivic kmetom, ki se niso mogli 
zavarovati, uvedel t. i. državne pokojnine kot 
pravico do minimalnega zneska pokojnine 
vsakega državljana. S tem je okoli 16.000 oseb 
pridobilo pravico do državne pokojnine, ki pa 
je bila leta 2010 izbrisana oziroma ukinjena z 
zakonskimi spremembami, ki jih je predlagal 
takratni minister dr. Ivan Svetlik in stranka 
SD, naslednica nekdanje komunistične parti-
je, ki jo v današnjem času vodi mag. Dejan Ži-
dan, aktualni kmetijski minister, ki nadaljuje 
»ideološki« boj s slovenskim kmetom.

Navedeno je pomenilo, da je bila državna 
pokojnina prejemnikom odvzeta, napoteni 
pa so bili, da si lahko v zameno priskrbijo 
socialni transfer (denarno socialno pomoč in 
varstveni dodatek), pri čemer pa si bo drža-
va ta sredstva poplačala iz njihove dediščine. 
Hkrati pa je minister dr. Svetlik predlagal ure-
ditev, da si država vpiše zaznambo prepovedi 
razpolaganja z nepremičnino upravičenca vse 
do poplačila iz te nepremičnine prejetih so-
cialnih transferjev po smrti upravičenca. Ta 
ureditev je bila kasneje odpravljena oziroma 
omejena na nepremičnine, ki so vredne nad 
120.000 eur.

Seja (ob sugestiji župana mag. Janeza Kram-
bergerja) bo namenjena predvsem vam, dragi 
starejši kmetovalci iz področja osrednjih Slo-
venskih goric, ki ste doživeli številne krivice 
in diskriminacijo na socialnem področju. Kot 
sin vašega nekdanjega veterinarja, dr. Franca 
Breznika, sem vaš težek socialni položaj spo-
znaval veliko let, ko sem s pokojnim očetom 
prihajal na vaše majhne kmetije, kjer ste kme-
tovali v izredno težkih pogojih, ampak ste, 
zahvaljujoč trdni volji, rešili številne kmetije 
gotovega propada. Zato bom vztrajal, da v je-
seni svojega življenja živite človeka dostojno 
starost, da najdemo pozitivne rešitve v smeri 
poprave krivic in da vam izborimo dostojne 
državne kmečke pokojnine.

Srečno, dragi rojaki! Pišete mi lahko na 
naslov: franc.breznik@dz-rs.si

Poslanec v DZ Franc Breznik

Vsebina fer politike

Vsak otrok ima močan intuitiven obču-
tek za pravičnost. Za nas kot družbeno 
vrsto ima pravičnost osrednji pomen. 

Demokratične družbe izvolijo predstavni-
ško vlado, od katere se pričakuje pametna in 
fer razdelitev družbenih virov, odgovornosti in 
nagrad. Naša demokratična družba je v sezoni, 
v kateri bomo resno raziskali politične posle-
dice politične usposobljenosti in poštenosti. Ko 
si prizadevajo za politično funkcijo, kandidati 
obljubljajo fer odnos do vseh, ob tem pa na-
sprotnika tipično obtožijo nefer odnosa. Volivci 
odločijo, kdo je bolj verodostojen, in ponovno 
preučijo svojo odločitev na naslednjih volitvah.

Volivci so najbolj zaskrbljeni glede fer raz-
delitve vladnih stroškov in storitev. Prav tako 
jih zanima vloga vlade pri urejanju vedenja 
posameznikov. Splav, uporaba drog in narava 
zakonske zveze so primeri takšnih tem. Na 
vse daljši seznam tem o pravičnosti s politič-
nim predznakom smo nazadnje dodali pravi-
ce in odnos do migrantov.

Kandidati v kampanji izražajo svoj pogled na 
fer politiko skozi izraze posebni pomen, golju-
fanje, davčne olajšave, vplivni lobisti, pozitivni 
ukrepi, revščina in pohlep korporacij. V bistvu 
je sporočilo, da nasprotna stran nefer dobiva več 
kot naša. Kako volivec ugotovi verodostojnost?

Prirojen občutek za ocenjevanja pravičnosti 
zori skozi izkušnje in razvoj osnovne vzajemne 
strategije za ocenjevanje pravičnosti. Strategiji 
pravimo »oko za oko«. Vidimo, da to načelo 
deluje na številnih ravneh, na primer pri poši-
ljanju povratnih božičnih kartic, ki se nadalju-
je, dokler ena oseba ne spusti drugega, in v naši 
težnji po prenehanju podpore negospodarne-
mu podjetju, če se menedžment ne spremeni.

Težimo k prekinitvi odnosov, ki niso za-
nesljivi. Izkušnje nas na koncu usmerjajo v 
izbor osebnih prijateljstev in političnih /po-
slovnih/ kulturnih povezav s tistimi, ki so za-
upanje upravičili. Ko razmerje doseže zado-
stno stopnjo zaupanja s številnimi uspešnimi 
izkušnjami, vpleteni nehajo slediti pravilu 
»oko za oko« in se formalno ali neformalno 
zavežejo k nesebičnemu odnosu (zakonske 
zveze, kolegialna partnerstva). 

Politične odločitve in ukrepi v množični 
družbi so zapleteni in zato ne moremo pri-

čakovati, da bi imeli korist od vsake politične 
odločitve. Včasih zmagamo, včasih izgubimo. 
Občasno smo pripravljeni sprejeti celo nepra-
vično odločitev. Nepravične odločitve štejemo 
– ne glede, kdo je bil nepravično obravnavan. 
Sicer nismo nujno nesebični v naši zaskrblje-
nosti zaradi nepoštene obravnave drugih, 
temveč se zavedamo, da smo lahko takšne 
nepoštene obravnave naslednjič deležni sami. 

Skrivnost in laž je v politiki tako kontra-
produktivna kot v zakonski zvezi in družini. 
Naša ustava in pravni sistem sta eksplicitna 
in zahtevata odprtje vladnih odločitev, da bi 
izboljšali pravičnost. Tisk in sodišča obstajajo 
za poročanje in odločanje o primerih goljufi-
ve nepravičnosti. 

Svobodni mediji (tiskani ali elektronski) bi 
tako moral vključevati preiskovalne novinarje, 
kolumniste in komentatorje iz celotnega poli-
tičnega spektra, da bi zagotovili, da je javnost 
obveščena o poštenem/nepoštenem vedenju 
v celotnem političnem spektru. Malo volivcev 
pričakuje uravnotežene informacije iz poli-
tičnih oglasov, večina pa pričakuje, da bodo 
nepošteni kandidati postali nepošteni funkcio-
narji, če bodo izvoljeni - in primerno glasujejo.

Z domnevo svobode tiska so dosežki vla-
dajočih dokaj jasni (razen, če vloga voljenega 
funkcionarja ni razumljiva). Volivci pogo-
sto manj poznajo izzivalca. Torej, kako naši 
»volilni« možgani ocenijo kompetence in 
poštenost kandidatov, kadar osebno ne vemo 
dovolj o njih, da bi lahko sprejeli odločitev?

Odvisni smo od nasvetov zaupanja vre-
dnih, kot smo odvisni od knjižnih in filmskih 
kritikov, ki so v preteklosti dali dober nasvet. 
Mnogi kandidati zato iščejo podporo pri ši-
roko spoštovanih posameznikih ali tiskani 
oglasi navedejo desetine lokalnih državlja-
nov, ki podpirajo kandidata. Pripadnost po-
litične stranke podobno pomaga volivcem, 
da identificirajo kandidate, ki predstavljajo 
njihove politične vrednote. 

Na koncu pa volivci posamič odločamo, 
komu bomo zaupali, da bodo učinkoviti in 
fer. In če smo se odločili napak, običajno 
popravljamo napako na naslednjih volitvah. 
Povzeto po https://brainconnection.brainhq.com

Drago Weinhandl

Strožji nadzor nad izplačevanjem plač in 
prispevkov

Z novelo zakona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju je Finančna 
uprava Republike Slovenije (FURS) 

z letom 2018 dobila pristojnost, da v okviru 
davčnega nadzora uvede postopek o prekršku 
zoper tiste delodajalce, ki niso predložili ob-
računa prispevkov za socialno varnost svojim 
delavcem (gre za tako imenovane REK obraz-
ce), ker jim niso izplačali plač.

Kot so sporočili s FURS-a, bodo njihovi 
uslužbenci februarja izvajali obsežne aktiv-
nosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali 
REK obrazca. Na terenu bodo preverjali, ali 
omenjeni delodajalci dejansko niso izplača-
li plač v skladu z določili zakona o delovnih 
razmerjih do 18. v tekočem mesecu za prej-
šnji mesec. Če bodo ugotovili, da so zaposle-
ni prejeli plače, delodajalec pa ni obračunal 
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Popravili so krivico tistim, ki so si sami 
plačevali pokojninsko zavarovanje

Zakon o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju (ZPIZ-2) je povzročil krivico 
vsem, ki so bili pred 31. 12. 2012 prosto-

voljno vključeni v obvezno pokojninsko zava-
rovanje in so si prispevek za to plačevali sami. 
Običajno so se prostovoljno vključili v pokoj-
ninsko zavarovanje brezposelni delavci, ki so 
jim iztekle pravice na zavodu za zaposlovanje. 
Mnogi so kljub hudi finančni stiski uspeli zbrati 
toliko denarja, da so si sami plačevali prispevek 
za pokojninsko zavarovanje, samo zato, da bi 
jim pokojninska doba tekla naprej, četudi niso 
imeli službe. Zakon ZPIZ-2 pa je retroaktivno 
(za nazaj) to zavarovanje štel kot dokup pokoj-
ninske dobe, zato mesecev in let, ko so si lju-
dje sami plačevali pokojninsko zavarovanje, ni 
upošteval pri določanju višine pokojnine.

Na osnovi vztrajnih zahtev Zveze svobo-
dnih sindikatov Slovenije so bile konec lan-
skega leta sprejete spremembe in dopolnitve 
omenjenega zakona ZPIZ-2. Novi zakon, s 
katerim so bile te spremembe uzakonjene, 
nosi oznako ZPIZ-2E in je začel veljati pr-
vega januarja letos. Bistvena novost, ki jo je 
prinesel, je določba, po kateri bodo uživalci 
starostnih ali predčasnih pokojnin pri Zavo-
du za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije lahko zahtevali novo odmero sta-
rostne pokojnine oziroma odmero starostne 
pokojnine namesto predčasne pokojnine z 
upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v 

obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012. 
Čas prostovoljne vključitve v obvezno za-

varovanje se bo pri ponovni odmeri pokoj-
nine upošteval kot pokojninska doba brez 
dokupa. Ponovno odmero pokojnine bodo 
lahko zahtevali tudi uživalci delne pokojni-
ne, uživalci sorazmernega dela pokojnine ter 
zavarovanci, ki se jim izplačuje 20 odstotkov 
pokojnine. Vsi omenjeni bodo z novo odme-
ro pridobili višje pokojnine. 

Uživalcem pokojnine, ki bodo vložili zah-
tevo za novo odmero starostne pokojnine 
oziroma za odmero starostne pokojnine na-
mesto predčasne pokojnine v šestih mesecih 
po začetku uporabe novele zakona, se bo 
pokojnina odmerila od začetka uporabe tega 
zakona, torej od 1. 1. 2018 dalje. Tisti, ki bodo 
zahtevo vložili po poteku šestih mesecev od 
začetka uporabe novele zakona, jim bo nova 
pokojnina oziroma izplačilo 20 odstotkov po-
kojnine pripadala od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi zahteve.

Tisti, ki so si sami plačevali pokojninsko zava-
rovanje in so se upokojili po 31. 12. 2012 imajo 
torej sedaj priložnost, da si pokojnine na račun 
vplačanih sredstev »malce popravijo« - seveda 
pa morajo čim prej vložiti ustrezno zahtevo za 
ponovno odmero ugodnejše pokojnine na za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

T. K.

Od 1. junija bomo gradili po novem 
gradbenem zakonu

Prvega junija letos bomo v Sloveniji začeli 
uporabljati nov gradbeni zakon, ki so ga 
poslanci v državnem zboru sprejeli ko-

nec lanskega leta. Z omenjenim zakonom ter z 
novim zakonom o urejanju prostora in novim 
zakonom o arhitekturni in inženirski dejavno-
sti sta vlada in državni zbor delno prenovila 

zakonodajo s področja urejanja prostora in 
graditve.

Zdi se, da je do te prenove gradbene zako-
nodaje prišlo še ob pravem času, saj je začelo 
gradbeništvo pri nas zopet beležiti rast.

Novi gradbeni zakon na novo ureja po-
stopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

in plačal prispevkov, bodo zoper delodajalca 
ustrezno ukrepali v skladu z določbami zako-
na o davčnem postopku. Če pa delodajalec 
plač ni izplačal, mu bo FURS izrekel globo v 
višini od 450 do 20 tisoč evrov, odvisno od 

velikosti in statusa delodajalca. Odgovorna 
oseba delodajalca pa bo morala plačati globo 
v višini od 450 do dva tisoč evrov.

T. K.

Vzpostavljen je Register dejanskih lastnikov

Po zakonu o preprečevanju pranja de-
narja in financiranju terorizma je Agen-
cija Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES) vzpostavila Re-
gister dejanskih lastnikov. Poslovni subjekti 
so morali do 19. januarja letos v omenjeni re-
gister opraviti prvi vpis podatkov o dejanskih 
lastnikih oziroma o zastopnikih, ki poslovni 
objekt zastopajo.

Poleg gospodarskih subjektov, torej gospo-
darskih družb in zadrug, morajo podatke o 
dejanskih lastnikih oziroma zastopnikih v re-
gister vpisati tudi društva, ustanove, zavodi, 
politične stranke, sindikati, verske skupnosti 
in drugi poslovni subjekti. Vsi omenjeni so 
dolžni spremembe vpisati v register v osmih 
dneh od dne, ko do njih pride. 

Podatkov o dejanskih lastnikih v register ni 
treba vpisati enoosebnim družbam z omejeno 
odgovornostjo, pri katerih je edini družbenik 
hkrati edini zastopnik družbe. Prav tako ni tre-
ba podatkov vpisati neposrednim in posrednim 
proračunskim uporabnikom ter gospodarskim 
družbam na organiziranem trgu, na katerem 
morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije 
spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja 
ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Kot rečeno, so morala do 19. januarja prvi 
vpis v register dejanskih lastnikov opraviti 
tudi društva, kar je mnogim povzročilo nema-
lo težav. Marsikatero društvo pa še ni uspelo v 
register vpisati podatkov o dejanskem lastni-
ku. Po določbah že omenjenega zakona se za 
dejanskega lastnika društva za namen izvaja-
nja zakona šteje zastopnik društva oziroma 

njegov predsednik. To za njih nima posledic 
na socialnem, premoženjskem ali drugem po-
dročju. Prav tako vpis v register nima posledic 
na samo lastnino ali status društva, ki še na-
prej ostaja organizacija vseh članov.

Katere podatke pa so poslovni subjekti dol-
žni vpisati v omenjeni register? Gre za podat-
ke o pravni osebi (naslov, sedež, matična in 
davčna številka) ter dejanskem lastniku ozi-
roma zastopniku (ime in priimek, naslov stal-
nega bivališča, državljanstvo, datum rojstva, 
davčna številka, način nadzora itd.).

Podatki o dejanskih lastnikih so dostopni 
prek iskalnika na portalu AJPES-a. Vsi podat-
ki so javni, razen podatkov o datumu rojstva, 
davčni številki in državljanstvu dejanskih la-
stnikov. Ti podatki bodo na portalu AJPES 
dostopni le upravičencem (to so zavezanci, ki 
izvajajo ukrepe za odkrivanje in preprečeva-
nje pranja denarja in financiranja terorizma, 
organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, 
sodišča, nadzorni organi in državni organi, ki 
jih določa zakon).

Register dejanskih lastnikov omogoča, da 
ima lahko vsakdo vpogled v to, s kom posluje 
oziroma kdo je zakoniti zastopnik poslovne-
ga subjekta, s katerim ima kakršen koli posel. 
Za manjša društva, sindikalne organizacije in 
druge manjše pravne osebe, ki razpolagajo z 
zelo skromnimi sredstvi, predstavlja vpisovanje 
podatkov v register sicer novo nadlogo, vendar 
pa ostaja upanje, da bo register prispeval k večji 
transparentnosti poslovanja pri nas.

T. K.

Za njegovo pridobitev bo poslej potrebna 
manj obsežna dokumentacija. Investitor, ki 
bo predložil vso potrebno dokumentacijo, 
dokazila in mnenja, pa bo lahko prišel do 
njega tudi hitreje oziroma po skrajšanem 
postopku. Vendar bo gradbeno dovoljenje 
prenehalo veljati, če investitor v petih letih po 
njegovi pravnomočnosti ne bo prijavil začet-
ka gradnje.

Po novi gradbeni zakonodaji bosta posto-
pek izdaje gradbenega dovoljenja in posto-
pek presoje vplivov na okolje združena. V 
tem postopku bodo pristojni hkrati presojali 
o pogojih za izdajo gradbenega dovoljenja in 
okoljevarstvenega soglasja.

Za gradnjo enostavnih in začasnih objektov 
ter za vzdrževanje objektov in njihovo rušitev 
pa gradbeno dovoljenje ne bo več potrebno.

Po novem zakonu bo mogoče tudi legali-
zirati nedovoljene gradnje. V primerih, ko 
gre za dopustna odstopanja od gradbenega 
dovoljenja, bo lahko lastnik vložil zahtevo za 
izdajo uporabnega dovoljenja. Če gre za po-

polnoma nelegalen objekt, bo lahko lastnik v 
petih letih vložil zahtevo za izdajo uporabne-
ga dovoljenja. Za nelegalne objekte, zgrajene 
pred letom 1988 pa bo lahko lastnik pridobil 
dovoljenje za objekte daljšega obstoja.

Po novi zakonodaji naj bi bil tudi nadzor 
nad gradnjami boljši. Po novem bo investitor 
moral obvezno prijaviti začetek gradnje in s 
njim seznaniti inšpekcijske službe. Nad gra-
dnjo bo moral bdeti nadzornik (pooblaščeni 
arhitekt ali gradbeni inženir).

Za izboljšanje nadzora nad gradnjami bo 
gradbeni zakon za gradnje, za katere je po-
trebno gradbeno dovoljenje, uvedel obve-
znost prijave začetka gradnje in seznanitev 
inšpekcije. Vlogo gradbene inšpekcije na 
gradbiščih naj bi okrepili, in sicer že med za-
četkom gradnje, predvsem pa v času gradnje. 
Za nadzor nad gradnjo, za katero ni predpi-
sano gradbeno dovoljenje, pa so po novem 
pristojne občine.

T. K.

Kako bo z otroškimi dodatki naših 
delavcev v Avstriji?

V sosednji Avstriji je vlada napovedala, 
da bo spremenila zakonodajo s po-
dročja družinskih dodatkov. Po novi 

zakonodaji naj bi otroške dodatke za otroke, 
ki živijo v tujini (torej izven Avstrije), prila-
godili življenjskim stroškom v državi, v kateri 
otroci bivajo. Če bi v Avstriji zakonodajo zares 
spremenili tako, kot napoveduje njihova vla-
da, bi naši delavci v Avstriji za svoje otroke, ki 
živijo v Sloveniji, dobili znatno nižje otroške 
dodatke, nekateri pa jih sploh ne bi dobili.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se je v 
zvezi s tem že srečala z veleposlanico Republi-
ke Avstrije v Sloveniji mag. Sigrid Berka. Pove-
dala ji je, da na našem ministrstvu ocenjujejo, 
da bi takšen ukrep avstrijske vlade predstavljal 
kršitev prava Evropske unije na področju ko-

ordiniranja sistemov socialne varnosti, o kate-
rem govori Uredba Evropske unije 883/2004. 
Ta uredba, ki se neposredno uporablja v dr-
žavah članicah Evropske unije, ne dopušča 
zmanjšanja pravic iz tega naslova za družinske 
člane delavcev, ki živijo v drugi državi članici 
Evropske unije. Ministrica Kopačeva je izra-
zila upanje, da bo avstrijska vlada spoštovala 
temeljna načela prava Evropske unije, sicer bo 
Slovenija morala ustrezno ukrepati.

Ob tem velja omeniti, da v Sloveniji ome-
njeno uredbo Evropske unije dosledno izva-
jamo. Slovenija tako vsako leto izplača za 800 
tisoč evrov otroških dodatkov otrokom, ki so 
hrvaški državljani in živijo na Hrvaškem, ker 
eden od njihovih staršev dela v Sloveniji.

T. K.

16. marca v Lenartu: Regionalno omizje 
Pametne vasi – nove tehnologije in 

koncepti za ohranitev podeželja 
v organizaciji poslanca Evropskega parlamenta Franc Bogoviča (SLS/EPP)

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo 
na podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v prihajajočih desetletjih? Vpliv digitali-
zacije in avtomatizacije se odraža v zahtevah po razvoju preciznega kmetijstva, pametnih 
energetskih omrežij, spremembi miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdra-
vstvu in turizmu, hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj po-
meni to za prebivalce, kmetijstvo 
in za gospodarstvo? Kako lahko 
zagotovimo, da digitalni prepad 
med podeželjem in mesti ne bo 
povzročil izseljevanja, revščine 
in propada kmetij? Ali bomo te 
izzive izkoristili za odpiranje no-
vih delovnih mest, učinkovit in 
hiter javni promet, čistejše oko-
lje ali boljšo izrabo kmetijskih 
površin? 

Evropska komisija kot odgo-
vor na ta vprašanja pripravlja 
sveženj ukrepov in razpisov pod 
okriljem EU akcije za pametne 
vasi. Evropski parlament pa je 
na predlog poslancev Franca 
Bogoviča in Tiborja Szanyija 
pred kratkim potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju 
pametnih rešitev za evropsko podeželje. V Lenartu bomo ugotovili, kaj pametnega (smart) 
že danes počnemo na podeželju in kakšne možnosti lahko pričakujemo v prihodnosti. 

Ocenili bomo tudi, kako lahko Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge 
priložnosti in s tem postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela 
na podeželju. 

Lokacija: Dom kulture Lenart, Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Datum in ura: petek, 16. marec 2018, ob 17. uri

Vljudno vabljeni!
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Zbornik ob visokem jubileju RK v Benediktu
Ob 70-letnici občinske organizacije Rdečega križa v Benediktu so izdali zbornik z na-

slovom »Iz življenja Občinske organizacije Rdečega križa Benedikt«. V njem so popisali 
delovanje organizacije v minulih desetletjih. »Zbornik je zahvala vsem za dosedanji trud in 
požrtvovalnost, hkrati pa naj bo navdih za naše delo v prihodnje. Zahvala gre tudi vsem, 
ki ste zbornik pripravljali. Veliko dela in prostega časa ste vložili v ta projekt. In kar je zelo 
pomembno, pripravili smo ga Benedičanke in Be-
nedičani sami in to vsi brez plačila za vloženo delo. 
Hvala vam. Da smo pokrili stroške, pa so nam pri-
skočili na pomoč sponzorji in tudi tu, poleg ostalih, 
v glavnem domači podjetniki in obrtniki. Iskrena 
hvala. Prav zaradi tega je tudi ta zbornik odraz in 
dokaz, da smo humani in solidarni, da znamo v Be-
nediktu stopiti skupaj in narediti dobro delo,« je ob 
predstavitvi zbornika dejal njegov odgovorni ure-
dnik in predsednik občinske organizacije Rdečega 
križa v Benediktu mag. Milan Repič.

Zbornik je uredil uredniški odbor, v katerem so 
bili Milena Kokol, Romana Drumlič, Liljana Jančič 
in Igor Barton. Lekturo je opravila Mojca Garanti-
ni, oblikovanje Igor Barton, s. p., natisnil pa ga je 
Birocenter Maksimiljan Potočnik, s. p.

T. K.

Občina Benedikt

Častitljivih 70 let Rdečega križa v Benediktu

Častitljivih 70 let so posamezniki, ženske 
in moški, skrbeli, da je bila organizacija 
Rdečega križa v Benediktu živa, da so 

vanjo vstopali mladi, ki so humano delo pre-
našali naprej prihodnjim generacijam. Vse do 
danes, ko s ponosom ugotavljam, da smo v Be-
nediktu še vedno pripravljeni pomagati ljudem 
v stiski, je na osrednji proslavi ob 70-letnici 
ustanovitve in delovanja občinske organizaci-
je Rdečega križa v Benediktu dejal njen pred-
sednik mag. Milan Repič.

Proslave v športni dvorani v Benediktu se 
je poleg članov Rdečega križa iz občine Bene-
dikt ter številnih domačinov in gostov udele-
žil tudi predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, ki je bil tudi njen častni pokrovitelj. 
Vabilu na proslavo so se odzvali tudi predse-
dnik Rdečega križa Slovenije dr. Dušan Keber, 
predsednik območnega združenja Rdečega 
križa v Lenartu Matjaž Zimic, predstavniki 
organizacij Rdečega križa iz sosednjih občin 
in poslanec v državnem zboru Franci Breznik. 

Na proslavi so bili tudi do-
mala vsi najvidnejši pred-
stavniki političnega, go-
spodarskega in kulturnega 
življenja v občini Benedikt 
na čelu z županom Mila-
nom Gumzarjem.

Repič je poudaril, da so 
na območju občine Bene-
dikt vrednote, na katerih 
je zasnovana organizacija 
Rdečega križa, izjemno 
žive. »To dokazuje izjemen 
odziv vseh nas za darova-
nje krvi. Brez pomisleka 
se odzovemo ob morebitni 
naravni nesreči. Naše ak-
tivistke in aktivisti skrbijo 
za pomoč socialno šibkim. 
Izredno pa me veseli, ko po 

naših stopinjah stopajo mladi, še učenci, ki z 
velikim navdušenjem sodelujejo v dejavnosti 
Prostovoljstva, ki je organizirana na osnovni 
šoli, kasneje pa se vključujejo med krvodajal-
ce in aktiviste,« je dejal.

Ob visokem jubileju se je Repič zahvalil 
vsem, ki so v drugi polovici leta 1947 in na 
začetku leta 1948 sodelovali pri ustanavljanju 
organizacije Rdečega križa v Benediktu in v 
naslednjih 70 letih pri njenem delovanju. Ob 
tem pa je poudaril, da se Benedičanke in Be-
nedičani še danes brez pomisleka odzovejo 
ob morebitni naravni nesreči. Poleg tega ak-
tivistke in aktivisti Rdečega križa skrbijo za 
pomoč socialno šibkim.

Še posebej se je Repič zahvalil predsedni-
ku Pahorju. »Vaša odločitev, da ste sprejeli 
častno pokroviteljstvo in se odzvali vabilu na 
to prireditev, je za nas priznanje za dosedanje 
delo, hkrati pa nas bodri, da bomo pri svojem 
humanitarnem delu vztrajali tudi v priho-
dnje,« je dejal.

Predsednik republike Borut Pahor je v svo-
jem slavnostnem nagovoru občinski organi-
zaciji Rdečega križa ter prostovoljkam in pro-
stovoljcem izrekel iskrene čestitke za njihovo 
požrtvovalno in humano poslanstvo z najbolj-
šimi željami za enako zavzeto delo v prihodnje. 
Kot je dejal, ne smemo misliti, da sedaj, ko be-
ležimo gospodarsko rast, solidarnosti ne bomo 
več potrebovali. »Potrebujemo eden drugega. 
Ne le v času krize. Eden drugega potrebujemo 
tudi takrat, ko je klima okoli nas manj zahtev-
na. Potrebujemo zavedanje, da prostovoljstvo 
v Rdečem križu in drugih humanitarnih or-
ganizacijah ni samoumevno,« je dejal. Posebej 
je izpostavil solidarnost krvodajalstva, ki je 
posebnost Rdečega križa, ter ob tem spomnil 
na medaljo za zasluge, s katero je leta 2013 
odlikoval Rdeči križ Slovenije ob 60. obletnici 
organiziranega krvodajalstva za sistematično 
graditev krvodajalske mreže Slovenije in skrb 
za prihodnost krvodajalstva kot najbolj mno-
žične in plemenite oblike solidarnosti v Slove-
niji. Pahor je opozoril tudi na pomembno vlogo 
humanitarnih organizacij v času krize, ko ne-
katere institucije države ljudem niso uspele po-
magati tako, kot bi pričakovali. »Humanitarne 
organizacije so v času krize prevzele naloge dr-
žave in odigrale nenadomestljivo vlogo. Paziti 
moramo, da se to v prihodnje ne bi več pripeti-
lo,« je poudaril ter se prostovoljcem zahvalil za 
njihovo srčnost, predanost in nudenje pomoči 
sočloveku - za kar, kot je dejal, razen lastnega 
zadoščenja, ne pričakujejo nobene nagrade.

Članicam in članom Rdečega križa v Bene-
diktu se je za njihovo prostovoljno humani-
tarno delo zahvalil tudi predsednik Rdečega 
križa Slovenije dr. Dušan Keber. Poudaril je, 

da je Rdeči križ največja humanitarna orga-
nizacija na svetu, ki je od nekdaj imela in ima 
izjemno pomembno vlogo tudi v sodobnem 
svetu, zlasti v begunski krizi. Sicer pa Rdeči 
križ Slovenije, ki je bil ustanovljen pred 150 
leti, skrbi za socialno kohezijo. Rdeči križ po-
maga vsem, ki so pomoči potrebni, ne glede 
na rasne, verske ali kakršnekoli druge razli-
ke. V Sloveniji je sezidan iz 912 občinskih in 
krajevnih organizacij, ki so tesno povezane s 
svojimi občinami in kraji. Vsakomur omogo-
čajo, da se lahko vključi v humanitarno delo 
in pomaga soljudem. Keber se je Benedičan-
kam in Benedičanom še posebej zahvalil za 
velik odziv v krvodajalskih akcijah.

Vsem, ki delujejo v občinski organizaciji 
Rdečega križa, se je zahvalil tudi župan občine 
Benedik Milan Gumzar. Opozoril je, da sta hu-
manitarna dejavnost in poslanstvo Rdečega kri-
ža vsako leto bolj nujna, predvsem pri pomoči 
posameznikom in družinam, ki zaradi mini-
malnega preseganja dohodkov nad zakonsko 
določenimi lestvicami velikokrat padejo skozi 
uradniško sito državnih pomoči in subvencij ter 
posledično socialnih transferjev občine.

Na slovesnosti so se s priznanji zahvalili 
dosedanjim predsednikom Rdečega križa v 
občini, ki so s svojo prizadevnostjo in marlji-
vostjo ter zgledom ne le ohranjali temveč tudi 
razvijali poslanstvo Rdečega križa v Benedik-
tu. Prva predsednika odborov v Benediktu in 
Drvanji sta bila Vinko Zorko in Jožef Rojs. 
Nasledil ju je Janez Rožman. Prva predse-
dnica je bila Ljudmila Zimič, kar 14 let pa je 

organizacijo Rdečega križa v Benediktu vodil 
Friderik Šijanec, ki ga je nasledil Milan Gu-
mzar. Predsedniki in predsednice so bili tudi 
Jože Holc, Anka Valh, Nevenka Ješovnik, Ma-
rija Šauperl in Mirko Šijanec.

V občini Benedikt je v evidenco krvoda-
jalcev vpisanih približno 400 krvodajalcev. 
Na proslavi so posebno pozornost namenili 
posameznikom, ki so humanitarni gesti, da-
rovanju krvi, zvesti že leta in so kri darovali 
več kot sedemdeset krat. Priznanja so prejeli 
Marjan Rojs (kri je daroval 88 krat), Franc Še-
ligo (80 krat), Drago Purgaj (73-krat), Vlado 
Kos (72-krat), Silva Moleh (71-krat) in Jožica 
Šauperl (71-krat).

Udeležence proslave je navdušil tudi zares 
bogat in kakovosten kulturni program, v ka-
terem so sodelovali Slovenskogoriški pihalni 
orkester MOL Lenart, Anita Kralj Pavkovič, 
Aljaž Farasin, Nina Dominko, Žana in Ma-
risa Novak, Klapovühi, Musica Levares, Vox 
Angelica, Pevke Žitnega klasa in Vrelca, Ma-
žoretni klub Benedikt in glasbeni gost Mar-
jan Zgonc. Ob imenitnem kulturnem, zlasti 
pevskem programu, ki so ga v glavnem izve-
dli domačini, se je marsikdo vprašal, kako je 
mogoče, da iz tako majhne občine izhaja tako 
veliko število izjemnih glasbenih ustvarjalcev. 
Vse nastopajoče, ki so nastopili prostovoljno 
brez honorarja, od ljudskih pevk do vrhun-
skih opernih solistov, so udeleženci proslave 
nagradili z navdušenim aplavzom.

T. K.

Osnovna šola Benedikt, enota vrtec objavlja

Javni vpis novincev v Vrtec Benedikt za 
šolsko leto 2018/19

Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, Enota vrtec Benedikt, vabi k vpisu otrok v vrtec 
Benedikt za šolsko leto 2018/19. Vpis bo potekal od 26. 3. 2018 do 20. 4. 2018. 

Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec lahko dvignete v tajništvu Osnovne šole Benedikt 
vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ali si jo izpišete na spletni strani Osnovne 
šole Benedikt.

Aljoša Bradač, mag posl. ved, ravnatelj

Proslave ob 70-letnici OO RK Benedikt se je udeležil tudi njen častni 
pokrovitelj, predsednik republike Borut Pahor.

Borut Pahor: Potrebujemo eden drugega, pa ne 
samo v času krize.

Dr. Dušan Keber: Rdeči križ je največja humani-
tarna organizacija na svetu.

Delovanje RK v Benediktu in zbornik je na 
proslavi predstavil predsednik OO RK Benedikt 
mag. Milan Repič, ki se je tudi zahvalil vsem, ki 
so sodelovali pri njegovem nastanku.

Nekdanjim predsednikom OO RK Benedikt in krvodajalcem, ki so kri darovali več kot 70-krat, je 
čestital tudi predsednik republike. Foto: Maksimiljan Krautič
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Občina Cerkvenjak

Solidarnost ni samo beseda

V občini Cerkvenjak bodo letos za po-
moč šolajoči mladini namenili 56.840 
evrov. Zakon o osnovni šoli namreč 

otrokom zagotavlja prevoz v osnovno šolo, 
pogojno tudi za razdalje, ki so krajše od šti-
rih kilometrov, če je pot v šolo nevarna. Ker 
so šolske linije za prevoznike nezanimive, jih 
občina subvencionira. Poleg tega občina Cer-
kvenjak zagotavlja otrokom iz socialno šibkih 
družin sredstva za prevoz v osnovno šolo, 
za prehrano v šoli in za šolo v naravi. Samo 
za regresiranje šolskih prevozov bo občina 
Cerkvenjak letos namenila 49.440 evrov. Za 
prevoze petih učencev, ki so vključeni v pri-
lagojene programe v Lenartu, bo občina letos 
namenila 4.900 evrov.

Za finančne spodbude staršem ob rojstvu 
otroka bodo letos namenili 5300 evrov (lani 
so starši ob rojstvu otroka prejeli 214 evrov, 
če pa ga je občina nakazala na otrokov varče-
valni račun, pa jim je 25 evrov prispevala še 
NKBM). Za izvajanje programov socialnega 
varstva bo občina Cerkvenjak letos namenila 
kar 132.815 evrov. 

Za pomoč osebam na domu bo občina letos 
namenila 12.378 evrov. Leta 2016 so na obmo-
čju občine Cerkvenjak potrebovale pomoč na 
domu tri osebe. Drugi socialnovar-
stveni program, ki ga financira obči-
na, je financiranje domskega varstva 
invalidov. Letos ima občina za ta pro-
gram na voljo 38.000 evrov. V občini 
Cerkvenjak so trenutno tudi trije dru-
žinski pomočniki. O tem, kdo je do 
njega upravičen, odločata Invalidska 
komisija in Center za socialno delo. 
Za te namene ima občina Cerkvenjak 
letos v svojem proračunu na voljo 
30.600 evrov. Trenutno je občina po 
zakonih dolžna zagotavljati doplačilo 
domskega varstva za tri svoje ostarele občane, 
ki so v domovih za ostarele. Za te namene je 
občina letos rezervirala 40.000 evrov. Za plačilo 
pogrebnih stroškov in posmrtnin za svoje ob-
čane, ki nimajo svojcev, ima občina Cerkvenjak 
letos na voljo 1.200 evrov. 

Občina mora družinam, ki same ne zmo-
rejo pokrivati tržnih najemnin za stanovanje, 
subvencionirati tudi najemnino za stanova-
nje, če tako odloči pristojni center za socialno 
delo. Letos bo občina Cerkvenjak za to name-
nila 4550 evrov.

Poleg tega bo občina Rdečemu križu dode-
lila za v naprej določene naloge 2.330 evrov, 
humanitarnim organizacijam in društvom 
pa bo namenila poleg tega še tisoč evrov, 950 
evrov pa bo občina s pogodbo dodelila žu-
pnijski Karitas Sv. Antona.

Ob še nekaterih drugih namenskih stro-
ških očina Cerkvenjak plačuje tudi prispev-
ke za obvezno zdravstveno zavarovanje za 
brezposelne osebe, ki jih je v povprečju vsak 
mesec od 45 do 55. Letos ima občina v prora-
čunu za to 15.500 evrov. 

Občina pokriva tudi razliko med plači-
lom staršev za otroški vrtec in ekonomsko 
ceno vrtca. V vrtec je vpisanih nekaj več kot 
sto otrok, starši pa v povprečju, pač glede na 
gmotni položaj družine, plačajo dobrih 35 
odstotkov ekonomske cene vrtca. Razliko do 
ekonomske cene vrtca v višini okoli 250 tisoč 
evrov na letni ravni pa vrtcu prispeva občina 
Cerkvenjak. 

Zagotavljanje razlike do polne ekonomske 
cene za najmlajše Cerkvenjačanke in Cerkve-
njačane, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, 
pa občino stane še dodatnih 22.400 evrov letno.

T. K.

Občina Lenart

Delovni obisk ministra za infrastrukturo dr. 
Petra Gašperšiča v Lenartu 
Velik preboj lenarške cestne infrastrukture

Minister za in-
f rastruktu-
ro dr. Peter 

Gašperšič je v petek, 
16. februarja, obiskal 
občino Lenart. Z ekipo 
(direktor Direkcije RS 
za infrastrukturo Da-
mir Topolko, pomoč-
nica direktorja Liljana 
Herga, vodja sektorja 
za investicije v ceste 
Tomaž Willenpart) v 
spremstvu poslanke 
SMC Vesne Vervega 
in predstavnikov LO 
SMC se je sestal z žu-
panom mag. Janezom 
Krambergerjem, podž-
upanoma in občinskimi svetniki na pogovo-
ru o infrastrukturnih projektih v občini. 

V letu dni po prejšnjem obisku ekipe mi-
nistrstva (3. 2. 2017) je župan mag. Janez 

Minister Gašperšič na ogledu projektov v 
občini Cerkvenjak 

Minister za infrastrukturo dr. Peter 
Gašperšič si je v petek, 16. 2. 2018, 
v sklopu obiska v osrednjih Sloven-

skih goricah ogledal infrastrukturne projekte 
v občini Cerkvenjak, kjer so lani med drugim 
obnovili cesto Sveti Jurij–Cerkvenjak v vre-
dnosti 581.000 evrov, direkcija za infrastruk-

turo je prispevala 300.000. Načrtovani projek-
ti pa zajemajo nadaljnje preplastitve državne 
ceste, umirjanje prometa z dvignjenimi pre-
hodi in vključitev Cerkvenjaka v kolesarske 
poti v Zg. in Sp. Podravju in delu Pomurja.

E. P.

Kramberger izrazil zadovolj-
stvo, da se je v razmeroma krat-
kem času precej dogovorjenega 
že udejanjilo: obnova državnih 
cest skozi mesto Lenart, iz Ma-
ribora proti G. Radgoni z od-
cepi proti Ptuju in Avstriji oz. 
Sveti Ani. Za nadaljevanje del 
(krožišča) je izbran izvajalec in 
v začetku prihodnjega meseca 
bo uvedba v delo. »Za osrednjo 
slovenskogoriško občino, v ka-
teri je administrativno, kulturno 
in tudi zaposlitveno središče za 
dobrih 20 tisoč ljudi, vsaj 3 do 
4 tisoč se jih vozi sem v službo, 
so dolgoročne naložbe v cestno 
infrastrukturo pomemben ele-
ment razvoja. Rešitve, če bodo 
kakovostne izvedene, bodo vsaj 
za 50 let. Lani smo se tudi dogo-
vorili, da bomo na novo umestili 
v prostor navezovalno cesto, ki 
je bila umeščena ob gradnji av-
toceste, a do gradnje ni nikoli 
prišlo. Občinski svet je že v prej-
šnjem in v tem mandatu zastavil 
aktivnosti za umestitev te ceste 
za naseljem Ob gozdu. Pomenila 
bo dodatno kvaliteto za mesto 
Lenart in okoliške občine,« je 
poudaril župan Kramberger.

Marjan Banič, občinski sve-
tnik in podžupan, koordinator 
dejavnosti, je predstavil gradnjo 
krožišč in varianti navezovalne 
ceste. Nagibajo se k »modri« 
zaradi izogiba naselja in manj-
ših posegov v kmetijska zemlji-
šča. Dolžina je cca 3, 5 km od 
priključka na AC do krožišča 
v industrijski coni. Predvidena 
je hitrost 70 km/h, maksimalni 
vzpon bo 6 %. Zgradili bi vmesni 
krožišči na cesti v Jurovski Dol 
in na cesti v Cmurek. Predviden 
je viadukt v dolžini 500 m.
Minister dr. Peter Gašperšič 

je povzel dogovorjeno: obvozni-
ca – navezovalna cesta se ume-
sti v prostor povsem na novo s 
spremembo občinskega prostor-
skega načrta, del od Cmureške 
ceste proti industrijski coni pa 
občinskega podrobnega prostor-
skega načrta. »Potem lahko na 
ministrstvu oziroma Direkciji 
začnemo z izdelavo projektne 
dokumentacije in s pridobiva-
njem zemljišč; v letu 2019 bi se 
lahko pogovarjali o začetku gra-
dnje prvega dela. Za večji del, 
za navezavo na avtocesto, bo 
potrebnega več časa, potem pa 
še kakšno leto za pridobitev ze-
mljišč, za izdelavo projektne do-
kumentacije morda še nekoliko 
več. Če smo optimistični, se lah-
ko pogovarjamo začetku gradnje 
v letih 2020–2021. Ocenjujemo, 
da bi lahko to investicijo izpeljali 
nekje pod 10 milijoni evrov.«

Direktor DRSI Damir Topol-
ko je predstavil ureditev prometa 
skozi mesto. Pogodba za izvedbo 
v vrednosti 2, 8 milijona evrov je 
podpisana, dobro polovico tega 
bo pokrila Direkcija, ostalo pa 
občina. V kratkem bo izvedena 
uvedba v delo in dela naj bi se za-
čela v roku kakšnih dveh tednov. 
Izvedba krožišč je predvidena v 
roku šestih mesecev. 

Občinski svetnik Saša Toma-
žič je vesel, da je po dolgem času 
vendarle prišlo do hitrih premi-
kov. Umiritev prometa skozi Lenart bo izre-
dno pomembna, pa tudi sedanja ovinkasta pot 
za tovornjake ni primerna. Poslanka Vesna 
Vervega je ob svoji povezovalni vlogi zado-
voljna, da je tako daleč, da se bodo dela začela 
v kratkem. Na področju predvsem cestne in-
frastrukture tudi v občinah, iz katerih priha-
ja, Šentilj, Pesnica in Kungota, se je naredilo 

veliko in je kaj pokazati. Miro Juhart, regio-
nalni koordinator LO SMC, je poudaril velik 
pomen za lokalno skupnost. Ekipa ministrstva 
in DRSI je pogosto v teh krajih, kar potrjuje 
optimizem, kajti vsak poseg v infrastrukturi je 
pomemben prispevek za prebivalce.

Edvard Pukšič

Začetek navezovalne ceste v industrijski coni

Na osrednjem križišču bo krožišče

Krožišče bo tudi ob stari lekarni ... 

... in pri avtobusni postaji.

Na odcepu za Sv. Trojico bo poslej krožišče. Foto: E. P.

Pogovor v občinski sejni sobi Foto Tone
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ZD Lenart uspešen na razpisu

V preteklem letu se je Zdravstveni dom 
Lenart skupaj z ustanoviteljem, Ob-
čino Lenart, prijavil na javni razpis 

Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje 
v primarnem zdravstvenem varstvu in lo-
kalnih skupnostih. Projekt delno sofinancira 
Evropska unija iz Evropskih strukturnih skla-
dov v okviru Operativnega programa za izva-
janje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. 

V petek, 9. februarja, je Zdravstveni dom 
Lenart prejel sklep Ministrstva za zdravje, da 
so bili uspešni na razpisu. Ta dan sta župan 

Občine Lenart mag. Janez Kramberger in 
evropski poslanec Franc Bogovič obiskala ZD 
Lenart in ob tej priložnosti je direktor Jožef 
Kramberger, dr. med. spec., oba sogovornika 
seznanil s pomembnim projektom, ki bo vse-
kakor ugodno zaznamoval razvoj zdravstva, 
predvsem preventivne dejavnosti v osrednjih 
Slovenskih goricah, saj bo načrtovana investi-
cija zagotovila pogoje za vzpostavitev integri-
ranega centra za krepitev zdravja. 

Ob tem pa sta direktor Kramberger in vod-
ja urgentne službe v ZD Lenart mag. Sebasti-
jan Piberl evropskega poslanca in župana se-
znanila z aktualnimi problemi v slovenskem 

zdravstvu ter predstavila številne 
možnosti za izboljšanje zdravstve-
nih storitev na podeželju. Poslanec 
Bogovič je povedal, da bo predloge 
vključil njegov projekt Pametnih 
vasi in dodal: »Vesel sem, da ste 
uspeli na razpisu, kar bo prispe-
valo k boljšemu doseganju ciljev 
preventivnih programov, kar pa 
zmanjšuje neenakosti v zdravju 
prebivalcev.«

L. K.

Evropski poslanec Franc Bogovič obiskal 
Lenart in Voličino

Namen obiska poslanca Evropskega 
parlamenta Franca Bogoviča z de-
legacijo je bila predstavitev poučne 

knjižice za mlade z naslovom Miha spozna 
Evropsko unijo. Skupaj z ekipo ustvarjalcev 
knjižice in predstavnikoma založbe Kreativ-
na PiKA so se v spremstvu župana Občine 
Lenart mag. Janeza Krambergerja v petek, 9. 
februarja 2018, najprej podali na obisk v Var-
stveno delovni center POLŽ Maribor, enoto 
Lenart. Prijazno sta jih sprejeli direktorica 

mag. Jasmina Breznik in vodja enote Gordana 
Kosanič, nadvse veseli obiska in poklonjenih 
knjižic pa so bili uporabniki. Evropski posla-
nec Franc Bogovič si je tudi ogledal delo in 
prostore ter trgovino, kjer uporabniki proda-
jajo svoje izdelke. Praznih rok iz te trgovine ni 
odšel, saj je dejal, da le z nakupom njihovih 
izdelkov lahko spodbujamo in krepimo delo 
pridnih ustvarjalcev. Predstavitev so nadalje-
vali v Osnovni šoli Lenart, kjer so izpostavi-
li prednosti, ki jih mladim ponuja Evropska 

OŠ Lenart – enota Vrtec

O b j a v a
Javni razpis za vpis predšolskih otrok za 
vrtec v Lenartu za šolsko leto 2018/2019

Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da 
lahko za šolsko leto 2018/19 vpišejo svoje otroke od 12. 3. 2018 do 30. 3. 2018, in sicer 

vsak dan od 8. do 15. ure, v sredo do 16. ure in v petek do 14. ure.
Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo.
Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.

Vpis bo potekal v enoti vrtca (Gubčeva 3, v tajništvu). Tam dobite tudi 
vlogo za vpis otroka, vloga pa je tudi na spletni strani vrtca – www.vrteclenart.si. 

Pričakujemo vas!

Občina Sveta Ana

Čezmejni projekt »Escape« pobeg iz 
zgodovine v prihodnost - po poti strpnosti

  

 
 

»Projekt je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020.« 

OBČINA SVETA ANA 
Sv. Ana v Slov. goricah 17 

2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
tel: 02/ 729 58 80 

e-naslov: obcina@sv-ana.si 

 
ČEZMEJNI PROJEKT "ESCAPE" pobeg iz zgodovine v prihodnost - po poti strpnosti 
 
V okviru čezmejnega projekta ESCAPE, ki se izvaja v sklopu Programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija - Madžarska 2014 - 2020 je občina Sveta Ana, kot eden izmed partnerjev dne 
7. 2. 2018 organizirala koordinacijski sestanek partnerjev.  
 
V projektu sodelujejo še Občina Apače, kot vodilni partner ter občini Lenart in Andraž v 
Slovenskih goricah, Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, 
Univerza v Mariboru, FERI ter partnerji iz Madžarske Őriszentpéter Város Önkormányzata, 
Szentgotthárd Város Önkormányzata, Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai.  
 
Programsko območje investicije vključuje naslednje regije na ravni NUTS 3:  
� Podravje in Pomurje v Sloveniji,  
� županiji Vas in Zala na Madžarskem.  Splošni cilj projekta je prispevati k povečanju 
privlačnosti z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na 
programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter 
razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s 
turističnimi magneti. Projekt je financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU 
sredstvi iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 
2014-2020. Investicijska vrednost projekta skupaj je 965.877,74 €. 
 
Projekt se je začel izvajati aprila 2017 in traja vse do aprila 2019.  
 
Slika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V okviru čezmejnega 
projekta Escape, ki se 
izvaja v sklopu Progra-

ma sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija–Madžarska 2014–
2020 je občina Sveta Ana kot 
eden izmed partnerjev dne 7. 
2. 2018 organizirala koordina-
cijski sestanek partnerjev. 

V projektu sodelujejo še 
Občina Apače kot vodilni 
partner ter občini Lenart in 
Andraž v Slovenskih goricah, 

unija. Tajda Špes, soavtorica knjige, ki je dija-
kinja ptujske gimnazije, je mladim položila na 
srce, naj bodo pogumni in radovedni, saj se 
jim bo to obrestovalo, pa tudi sami bodo izre-
dno ponosni na dosežene rezultate. Ravnatelj 
mag. Marjan Zadravec, ki je pogovor tudi po-
vezoval, se je zahvalil gostom za 
obisk ter poklonjene knjižice in 
jim poklonil cvet ter zbornik, ki 
so ga izdali ob 60-letnici Vrtca 
Lenart. Knjižica Miha spozna 
Evropsko unijo je romala tudi 
v Osnovno šolo Voličina, kjer 
so učenci evropskega poslanca 
presenetili s svojim že doseda-
njim odličnim poznavanjem 
Evropske unije. Ravnatelj mag. 
Anton Goznik se je zahvalil za 
obisk ter jim v zameno tudi 
sam poklonil dve knjigi o šol-

stvu v Voličini. Gospod Bogovič je ob zaključ-
ku obiska tudi napovedal vrnitev v prelepe 
Slovenske gorice, in sicer 16. marca 2018, ko 
se vrne z omizjem na temo pametnih vasi. 

Nina Zorman, foto: Tjaša Oman

Srečanje soustvarjalcev življenja in dela v 
občini Lenart

Minister za infrastrukturo dr. Pe-
ter Gašperšič se je po pogovorih z 
občinskim vodstvom ob 17. uri v 

Domu kulture udeležil srečanja podjetnikov, 
direktorjev, vodij javnih zavodov, občinskih 
svetnikov, predsednikov društev, duhov-
nikov in predstavnikov drugih organizacij, 
ki soustvarjajo življenje in delo v občini Le-
nart. Župan mag. Janez Kramberger se je v 
nagovoru zahvalil vsem, ki jih je povabil, za 
njihova prizadevanja in 
delovni prispevek v dobro 
občine in občanov. Po-
sebno zahvalo je izrekel 
ministrstvu za infrastruk-
turo. Slavnostni govornik 
minister dr. Peter Ga-
šperšič je povzel dogovor 
z občinskim vodstvom o 
cestnih projektih in po-
udaril, da je ministrstvo 
v Cerarjevi vladi v tem 
mandatu obudilo številne 
infrastrukturne projekte. 
»Investicije v ceste, žele-
znice in kolesarske poti 

krepijo gospodarsko rast, spodbujajo regio-
nalni razvoj in zaposlovanje. Tudi zaradi tega 
je slovensko gospodarstvo med najhitreje ra-
stočimi v Evropski uniji,« je dejal.

V kulturnem programu na srečanju so na-
stopili Duo Vita & Žan, učenci  in profesorii 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, 
Podružnična šola Lenart,  Katarina Vinter in 
Lucija Čivre.

E. P., D. O., Foto Tone

Pobeg v zgodovino čarovništva: Agata in 
Friderik se vračata

Z veseljem objavljamo novico, da se v začetku aprila 2018 
v okviru projekta ESCAPE »Pobeg v zgodovino čarovni-
štva«, katerega nosilec je Občina Lenart, vračata prilju-

bljena Agata in Friderik. 

Nove prizore, ki se bodo dogajali na že znanih prizori-
ščih – Lenart v Slovenskih goricah, Športno rekreacijski 

center Polena, grad Hrastovec – sta tokrat ustvarila gospa 
Stanka Devjak in gospod Miroslav Mauko, režijsko taktir-

ko pa je prevzela gospa Aleksandra Blagojević. 

Ob tem Kulturno društvo Delavec Lenart vabi vse, ki bi 
kot statisti ali odrski sodelavci želeli sodelovati na prire-
ditvi, da se javijo preko Facebook strani društva (https://

www.facebook.com/KD.Delavec.Lenart/ ali preko e-pošte 
kd.delavec.lenart@gmail.com.

KD Delavec, Občina Lenart
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AKTUALNO IZ OBČIN

Javni pozivi/razpisi v Občini Sveta Trojica
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavlja, da je 12. 2. 2018 objavila:
 - Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje članov komisije za občinska pri-

znanja in nagrade,
 - Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
 - Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah za leto 2018,
 - Javni razpis za zbiranje pobud za dodelitev priznanj Občine Sveta Trojica v Slo-

venskih goricah za leto 2018.
Rok za oddajo prijav je 19. marec 2018.
Celotno besedilo javnih pozivov in razpisa je objavljeno na spletni strani Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si , rubrika »Razpisi, pozivi in javna naroči-
la«, lahko pa ga dvignete tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Sloven-
skih goricah v času uradnih ur.

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Darko Fras, univ. dipl. prav.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

V trojiški občini izrazita skrb za kulturno 
dediščino

Ne samo ob kulturnem prazniku, tudi 
sicer posvečajo v občini Sveta Troji-
ca kulturnemu delovanju in razvoju 

kulture veliko pozornost. Tako so zadnjih le-
tih s skupnimi močmi izvedli dva zares veli-
ka projekta na področju ohranjanja kulturne 
dediščine. Najprej so obnovili samostansko 
klet in jo preuredili v protokolarno razstavni 
center, s katerim danes upravlja občina. Ob-
nova kleti je stala okoli 250 tisoč evrov. Po 
besedah direktorja občinske uprave Srečka 
A. Padovnika je med uporabniki tega centra, 
v katerem organizirajo razstave, sprejeme, 
prireditve, protokolarne in druge dogodke, 
zanimanje za njegov najem tolikšno, da obči-
na z najemninami pokrije stroške njegovega 
vzdrževanja in upravljanja. Žal pa se za redno 
uporabo tega centra še ni ogrel noben večji 
in ambiciozen gostinec, ki ga trenutno v Sveti 
Trojici niti ni, zato imajo v centru še precej 
prostih kapacitet.

Po obnovi samostanske kleti so v Sveti Troji-
ci s skupnimi močmi obnovili tudi vse tri zvo-
nike na tamkajšnji cerkvi, uredili njeno okolico 
ter zamenjali okna in obnovili fasado samosta-
na. Za ta projekt, ki je kraju vrnil romarski sijaj 
(Sveta Trojica je romarski kraj že od 17. stole-
tja naprej), so namenili okoli 
300 tisoč evrov.

Leta 2016 so občinski sve-
tniki v občini Sveta Trojica 
sprejeli tudi lokalni program 
kulture v občini za obdobje 
2016–2019, s katerim so do-
ločili osnovne naloge na po-
dročju kulture ter prioritete 
občinske kulturne politike 
na področju razvoja kultu-
re. Pri tem so se naslonili na 
bogato kulturno dediščino 
kraja. Kot so zapisali, so na-
njo ponosni, saj je njena vre-

dnost neprecenljiva in nenadomestljiva, zato 
si jo prizadevajo vključiti v aktivno življenje, 
še zlasti pa v vzgojo in krepitev narodove sa-
mobitnosti in kulturne istovetnosti.

Iz lokalnega programa kulture izhaja tudi, 
da so še posebej ponosni na štiri kulturna 
društva v občini, na katerih sloni kulturna 
dejavnost v Sveti Trojici: Kulturno društvo 
Ernesta Goloba – Petra, Kulturno društvo Sv 
Frančiška, Kulturno društvo Trojica in Kul-
turno-gledališko društvo Reciklaža. Na kul-
turnem področju pa so aktivna tudi številna 
druga društva, zlasti Turistično društvo Sveta 
Trojica, da o pomembni vlogi Zveze kulturnih 
društev Slovenskih goric niti ne govorimo. 

Sicer pa je občina Sveta Trojica od leta 2009 
do leta 2015 namenila iz proračuna za podro-
čje kulture skupaj preko 550 tisoč evrov, po 
tem letu pa ima oziroma bo imela na voljo za 
kulturo vsako leto več kot 30 tisoč evrov – do 
leta 2019 skupno preko 120 tisoč evrov. Največ 
sredstev bo namenila financiranju programov 
Knjižnice Lenart, ki je osrednja kulturna usta-
nova v Slovenski goricah, izjemno dragocena 
za kulturno dejavnost in tudi za vzgojo mladih.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Nadaljevanje komunalnih naložb spomladi
Zima ne prizanaša proračunu

Letošnja zima je po »ugodnem« začet-
ku v novembru in decembru pokazala 
»zobe« v zadnjem mesecu. Stroški po-

sipov in pluženja bodo tako presegli v prora-
čunu predvidenih 40.000 €. A bojazni, da bi 
zaradi tega ostale jurovske ceste neočiščene, 
ni. Občinska uprava na čelu z županom pa si 
podobno kot po drugih občinah seveda želi, 
da bi bilo potrebnih intervencij zimskih služb 
do konca zime čim manj, saj je želja vseh čim 
več denarja nameniti investicijam. V pretekli 
sezoni 2016/17 je bila zima precej bolj usmi-
ljena do občinskega proračuna, saj ga je obre-
menila za 22.000 €.
Pomladi pričetek sanacije plazu v Zg. 
Partinju in rekonstrukcija ceste v Vardi

Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo je že izbrala izvajalca za sanacijo 
najbolj perečega plazu v 
jurovski občini in sicer pla-
zu v Zg. Partinju. Dela v 
vrednosti cca 800.000 €, ki 
bodo financirana iz držav-
nega proračuna, bo opravi-
lo cestno podjetje Pomgrad 
iz Murske Sobote. Predvi-
doma naj bi se dela pričela 
v pomladanskih mesecih. 

Prav tako v pomladan-
skih mesecih, oz. takoj, ko 
bo narava in vremenske 
razmere dopuščale zemelj-
ska dela, bodo stroji zabrne-
li tudi v Vardi. 800 metrov 
dolg cestnih odsek od meje 

z Občino Lenart v smeri proti jurovski občini 
bo izvajalo podjetje Komunala Slovenske gori-
ce. Vrednost projekta, ki bi naj bil končan do 
konca meseca maja, znaša 90.000 €. 
Izboljšanje prometne varnosti v 
Jurovskem Dolu

Občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. gor. 
je skupaj z direkcijo RS za infrastrukturo trenu-
tno v pridobivanju služnostnih poti za ureditev 
oz. izboljšanje prometne varnosti v Jurovskem 
Dolu. Župan Peter Škrlec si želi, da se bodo z 
lastniki parcel, ki mejijo na območje v centru 
Jurovskega Dola, kjer bo prišlo do razširitve ce-
ste in izgradnje novih pločnikov, lahko čimprej 
dogovorili in tako pridobili vsa potrebna soglas-
ja. Na občini se nadejajo, da bi projekt po prido-
bitvi vseh soglasij izpeljali še v letošnjem letu.

Dejan Kramberger

Županov sprejem novorojencev

V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah so 
pripravili že 10. županov sprejem no-
vorojencev, ki je potekal 30. 1. 2018. 

Župan Peter Škrlec je najmlajše občane in nji-
hove starše tudi letos sprejel v prostorih OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V obdobju od 
decembra 2016 do decembra 2017 se je rodilo 
23 otrok. Sprejema pri županu se je udeležilo 
20 otrok s svojimi starši. Med triindvajseteri-
co se je rodilo 12 deklic in 11 fantov. 

Svoje mlajše prijatelje so s pesmijo pozdra-
vili otroci vrtca OŠ J. 
Hudalesa Jurovski Dol 
pod vodstvom Tatjane 
Komperšak Škrget in 
Majde Pak. Župan Pe-
ter Škrlec je v svojem 
nagovoru staršem če-
stital za rojstvo njiho-
vih otrok in jim zaželel 
veliko sreče in razuma 
pri vzgoji otrok. Peter 
Škrlec je izpostavil, 
da je sprejem novoro-
jencev simbolično or-
ganiziran v prostorih 

šole, saj jih bo večina najverjetneje v svojem 
otroštvu obiskovala prav vrtec in šolo v do-
mačem Jurovskem Dolu.

Otroci so iz rok župana prejeli še simbo-
lično darilo, medtem ko je občina staršem ob 
rojstvu otrok že nakazala enkratno finančno 
vzpodbudo, ki jo občina dodeljuje na podla-
gi sprejetega Pravilnika o enkratni finančni 
vzpodbudi ob rojstvu otroka v Občini Sv. Ju-
rij v Slov. goricah.

D. K., Foto Tone

Javni zavod RS za varstvo kulturne dedišči-
ne, Območna enota Maribor, Univerza v 
Mariboru, FERI ter partnerji iz Madžarske 
Őriszentpéter Város Önkormányzata, Szent-
gotthárd Város Önkormányzata, Rába-vidéki 
Szlovén Kulturális és Turisztikai. 
Programsko območje investicije 
vključuje naslednje regije na ravni 
NUTS 3: 

 - Podravje in Pomurje v 
Sloveniji, 

 - županiji Vas in Zala na 
Madžarskem. Splošni cilj 
projekta je prispevati k 
povečanju privlačnosti 
z diverzifikacijo in čez-
mejnim povezovanjem 
trajnostne turistične po-
nudbe na programskem 
območju na podlagi za-
ščite elementov kultur-
ne in naravne dediščine 
ter razvoja produktov in 
storitev na manj razvitih 
podeželskih območjih, 
ki se povezujejo s turi-

stičnimi magneti. Projekt je financiran 
z lastnimi sredstvi projektnih partner-
jev in EU sredstvi iz Programa sodelo-
vanja Interreg V-A Slovenija-Madžar-
ska za programsko obdobje 2014–2020. 
Investicijska vrednost projekta skupaj je 
965.877,74 €.

Projekt se je začel izvajati aprila 2017 in tra-
ja vse do aprila 2019. 

O. U.

Udeleženci 3. koordinacijskega sestanka Escape 7. 2. 2018

»Pobeg iz zgodovine v prihodnost –  
po poti strpnosti«

oz. projekt »Escape« je projekt, ki krepi čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžar-
sko in prispeva k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. S 
projektom »Escape« bo nastalo 81 točk strpnosti, ki bodo trajnostno povezane v 5 atraktiv-
nih čezmejnih turističnih produktov (pobegov). Pobegi bodo privlačni za vse profile turi-
stov, željnih doživetij, raziskovanja in učenja. V projektu sodelujejo Občina Apače, Mestna 
občina Monošter, Občina Sveta Ana, Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci, 
Občina Sveti Andraž v Slov. goricah, Mestna občina Őriszentpéter, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Občina Lenart in Javni zavod 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Sicer idilična zima načenja občinski proračun.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

V Sv. Trojici ponosni na kulturo in dosežke

Na predvečer 
s l ov e n s k e g a 
k u l t u r n e g a 

praznika sta občina 
Sveta Trojica in tamkaj-
šnje Kulturno društvo 
Sv. Frančiška v Kultur-
nem domu v Sveti Tro-
jici pripravila proslavo 
ob tem pomembnem 
prazniku. Na proslavi, 
na kateri so se zbrali 
vsi najvidnejši pred-
stavniki političnega, 
kulturnega, verskega 
in gospodarskega ži-
vljenja občine in kra-
ja na čelu z županom 
Darkom Frasom, je bil 
osrednji govornik pe-
snik in dramski igralec 
Tone Kuntner.

Dejal je, da je vabilo na proslavo ob kultur-
nem prazniku v Sveti Trojici, ki jo pozna še 
iz svojih otroških let, ko je odraščal v Sloven-
skih goricah, sprejel z radostjo in hvaležno-
stjo. Spomnilo ga je na njegov prvi obisk ob 
romanju v Trojico in na prvo knjigo, ki jo je 
dobil in je nosila zveneč naslov: Jaz, bratje, pa 
vem za domovino. Takrat se je začela njegova 
hoja za Cankarjem, ki je umrl pred sto leti. 
Ob tem je Kuntner spomnil, da je Cankar od 
jeseni 1910 do pomladi 1911 živel pri pisate-
lju Lojzu Kraigherju pri Sveti Trojici, kjer je 
tudi veliko ustvarjal. Zato je mogoče v Can-
karjevem letu v Sveti Trojici občutiti še prav 
posebno vzdušje.

Kuntner je opozoril, da slovenska držav-
nost sloni na kulturi, saj je slovenski narod 
zrasel ob in na kulturi. Z njeno pomočjo smo 
dobili svoj jezik in svojo zgodovino, kar nam 
je omogočilo, da smo si ustvarili tudi svojo 
državo. Na svojo kulturo in državo smo lahko 
in moramo biti ponosni, saj imamo vse, kar 
imajo veliki narodi, čeprav nas je samo dva 
milijona. Kot je dejal Kuntner, moramo biti 
ponosni in samozavestni, saj smo danes v 
vseh pogledih enakopravni član v hiši evrop-
skih narodov – redki so tako majhni narodi, 
ki imajo tako bogato kulturo in svojo državo, 
ki jo imamo mi že 27 let. Ob tem je Kuntner 
opozoril, da nam ne sme biti vseeno, kako 
delamo z njo. Hkrati pa se moramo zavedati, 
da smo kot narod zrasli na kulturi in na njej 
bomo tudi obstali. Zato pa moramo v svo-
ji državi eden drugega spoštovati in doseči 
spravo, da med nami ne bo sovraštva. »Slo-
venci se moramo spoštovati, preveč je sovra-
štva, ki razdira, premalo ljubezni, ki gradi,« 
je dejal. »Samo tako bomo dosegli spravo v 
nebesih pod Triglavom.«

Kuntner je opozoril, da je bil Ivan Cankar 
vizionar, saj je slovensko pomlad slutil 80 let 
preden je do nje prišlo. Spomnil je na Can-
karjevo veliko ljubezen do domovine, ki ji 
je kot pravi domoljub namenil svoje najbolj 
ljubeče in vzvišene, pa tudi najbolj odkrite in 
kritične besede, kadar je bilo treba.

Na tej točki je iskriv govornik Kuntner 
skoraj neopazno postal briljanten recitator 
Cankarjevih tekstov in Prešernovih pesmi, 
v katerih sta naša največja literarna genija 
opevala lepote svoje domovine in Slovenke 
ter Slovence bodri-
la, kritizirala in učila, 
kako je treba ljubiti 
svojo domovino in de-
lovati za njeno dobro. 
Ognjevite Kuntnerjeve 
recitacije, med katere je 
uvrstil tudi nekaj svojih 
domoljubnih pesmi, so 
udeležence osupnile, 
osvojile in navdušile, 
saj je s Prešernovimi 
in Cankarjevimi bese-
dami ter svojim osebnim žarom in zanosom 
ter neizmernim igralskim talentom napolnil 
dvorano kulturnega doma do zadnjega kotič-
ka z neko posebno energijo, ki je osvojila srca 

ljudi. Na obrazih številnih obiskovalcev so se 
zalesketale solze, ki jih lahko zvabi na obraze 
samo visoka umetnost. Kuntnerjeve recitaci-
je so udeležence proslave tako navdušile, da 

Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku v Lenartu

V   sredo, 7. februarja, je v 
Domu kulture Lenart pote-
kala proslava ob slovenskem 

kulturnem prazniku, v kateri so 
nastopili: Vokalna skupina Sonus, 
Vokalna skupina Amista, učenci in 
profesorji Konservatorija za glasbo 
in balet Maribor, Podružnična šola 
Lenart: balet (Hana Vinter, Lana Za-
rič, Melani Vrbančič, Lara Žnuderl, 
mentorica Tjaša Stergulec Repac), 
kvartet flavt ( Julija Konrad, Elisa 
Potrč, Žanet Kurnik, Nasja Simonič, 
mentorica Asja Grauf), prof. Tajana 
Novak, Folklorna skupina OŠ Lenart, men-
torica Vesna Rošker, Dramski krožek OŠ Vo-
ličina, mentorica Petra Munda, Eva Kurnik, 
učenka OŠ Voličina,   Dominik Petko,   Ale-
ksandra Papež, Neža in Robert Ožinger.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
prof. Aleš Arih. Poudaril je, da letošnje leto 
zaznamujejo trije pomembni dogodki, 100. 
obletnica smrti Ivana Cankarja, 100. oble-
tnica bojev za severno mejo in Evropsko 
leto kulturne dediščine. Slovenski kulturni 
praznik ni samo spomin na Prešerna, ampak 
pomeni tudi skrb za kulturno dediščino, ki 
so nam jo zapustili naši predniki. Mi pa smo 
dolžni ustvarjati kulturo, ki jo bomo predali 
našim zanamcem. Dejstvo je, da smo zaradi 
kulture kot narod obstali in preživeli, ohranili 
svoj jezik in identiteto ter utrdili svojo priso-

tnost v zahodni civilizaciji.
Kultura ni samo razstava, koncert, gledali-

ška predstava, je mnogo več, je način življe-
nja, jo čutimo in vidimo in - kot radi pou-
darimo - je duša naroda. Slavnostni govornik 
Aleš Arih je dodal, da je kultura odnos do 
materinega jezika, ki danes, žal, doživlja po-
nižanja v mnogih strokovnih institucijah, na 
fakultetah, v trgovskih središčih, v poslovnih 
objektih. Kot da nas je sram jezika, ki nam 
ga je mati položila v zibelko. Se je Maister 
zastonj boril za severno jezikovno mejo, je 
Majniška deklaracija bila sama sebi namen? 
Današnja politična elita, ki bi morala zaščititi 
slovenščino pred globalizacijo in internacio-
nalizacijo, se raje ukvarja s Palestino, z vra-
čanjem Titovih avtomobilov … Maistrova 
severna jezikovna meja razpada in se pomika 
proti jugu. Kje se bo ustavila, ne vemo. Na-
mreč, če greš v Svečino, na Plač ali Špičnik, 
ugotoviš, da so Avstrijci pokupili vinograde, 
hiše, z domačini govorijo nemško. Problem 
ohranitve slovenščine je enako pereč ob itali-
janski meji, predvsem pa v Prekmurju.

Bolj optimistično je stanje z našo kulturno 
dediščino, ki je bogata, raznolika in v celoti 
gledano primerno vzdrževana, izjema so gra-
dovi, graščine, dvorci, ki so v lasti države in 
lokalnih skupnosti. Tudi tu so svetle izjeme. 
Država s tovrstno dediščino slabo gospodari, 
nima sistemske rešitve. Pohvalimo lahko ob-
čine, ki so same obnovile marsikateri objekt, 
ki ima spomeniško in kulturno vrednost.

Profesor Aleš Arih je ob koncu svojega 
govora posebej naglasil, da poseben po-
klon velja ljubiteljski kulturi, številnim 
kulturnim društvom, pevskim zborom, 
gledališkim skupinam, folklori in drugim 
ustvarjalcem, ki z veseljem in zagnano-
stjo ustvarjajo živo kulturo, za svojo dušo 
in za okolje v katerem živijo. Bodimo po-
nosni na svoj jezik, na kulturo, na svojo 
državo, čeprav ni takšna, kot si jo želimo 
in zaslužimo. 

D. O., Foto Tone

je moral trikrat stopiti na oder in nadaljevati 
svoj nastop. In vedno znova je vse povedal in 
zrecitiral na pamet oziroma naizust.

V kulturnem programu na proslavi so so-
delovali tudi mešani zbor Kulturnega društva 
Sv. Frančiška, zbor Voks Angelica pod vod-
stvom Anite Kralj Pavkovič in otroci osnovne 
šole v Sveti Trojici.

Pred proslavo so si udeleženci lahko v avli 
Kulturnega doma v Sveti Trojici ogledali raz-
stavo del Ivana Cankarja, ki jo je v Cankar-

jevem letu pripravila Knjižnica Lenart. Po 
proslavi pa so si v samostanski kleti ogledali 
razstavo nagrajenih del s Prešernovega na-
tečaja z naslovom »Mladost v barvah«, na 
kateri so razstavljali učenci iz osnovne šole. 
Že dva dni pred proslavo pa sta osnovna šola 
in Knjižnica Lenart v samostanski kleti pri-
pravili branje literarnih del Ivana Cankarja in 
Franceta Prešerna.

T. K.

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Pesniku in dramskemu igralcu Tonetu Kuntner-
ju se je za slavnostni govor in čudovit nastop 
zahvalil župan občine Sveta Trojica Darko Fras, 
publika pa ga je nagradila z močnim aplavzom.

Na proslavi v Sveti Trojici na predvečer kulturnega praznika so se zbrali 
vsi najvidnejši predstavniki političnega, kulturnega, verskega in gospo-
darskega življenja v občini.
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razveselil in nam potrdil, da je v našem kraju 
prižgana luč kulture, ravnatelj OŠ Benedikt 
Aljoša Bradač. 

Med prepletanjem zapetih pesmi GŠ Musi-
ca so učenci OŠ Benedikt prebirali slovenske 
pesmi, mladi glasbeniki pokazali povezanost 
z izbranimi instrumenti, Majda Fras Leva pa 
nam je predstavila enega izmed terapevtskih 
primerov. Ti procesi se izvajajo pod okriljem 
Inštituta za zdravljenje in razvoj z glasbo, kjer 
se prepletajo znanja na področjih, kot so pe-
dagoško, glasbeno, teološko, terapevtsko in 
glasbeno-psihoterapevtsko. Primer se je nana-
šal na kulturo življenja in smrti, za nas so bili 
predstavljeni novi vpogledi v oblike pomoči.

Kultura je stičišče ljudi in življenja le-teh, 
prepleteno z ljubeznijo, rojstvom, smrtjo in 
ne nazadnje z razočaranji, saj se vse to izraža 
prav v kulturi. Kulturo kot popotnico za sre-
čen in varen povratek na naše domove nam je 
podarila povezovalka programa Saša Lovren-

čič in skupaj s pevci, vsemi nastopajočimi in 
občinstvom, zapela pesem o naši prelepi slo-
venski domovini. 

Saša Lovrenčič, foto: Igor Barton –  
arhiv društva Musica Levares

Kulturni praznik pri  Sveti Ani

V sodelovanju sta 
ga pripravila  
OŠ Sveta Ana 

ter  KD Sveta Ana. 
Program 7. 2.  so po-

vezovali  ter nastopali 
učenci OŠ Sveta Ana 
Lana Koler, Neža Ši-
janec, Leo Lehner ter 
učenci OPZ. Besedilo: 
Rika Ritzinger Kacijan, 
Ema Holer, Zarja Pe-
ček, Tamara Dvoršak, 
Klara Kostanjevec, Ni-
ves Ornik; s strani KD 
je nastopil zbor pod 
vodstvom Natalije Ši-
janec, kot gostja pa je 
bila Nina Angelina Ro-
všček Soto, ki je lani na 
31. Glasu slovenskih 
goric osvojila odlično 
drugo mesto po oceni 
strokovne žirije. Tudi 
zbrane je navdušila z 
Ditkino – Ne bodi kot 
drugi …

Koordinatoriji sode-
lovanja so bili Barbara 
Pristovnik ter zboro-
vodja Nataša Petek in 
KD Sv. Ana.

Tako se je kulturna 
prireditev odvrtela z 
bliskovito hitrostjo in 
v nas pustila resnično 
lepe sledi glasbe in bra-
ne besede.

SReBr, foto: Mihaela 
Roškarič in Irena  

Rola Bek

V Jurovskem Dolu ob slovenskem 
kulturnem prazniku

V sredo, 7. 2. 2018, je v kulturnem domu 
v Jurovskem Dolu potekala osrednja 
proslava ob slovenskem kulturnem 

prazniku v občini Sveti Jurij v Slovenskih go-
ricah. Prireditev so s svojimi nastopi obogatili 
učenci osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol: Jure Senekovič, učenec 8. razreda z recita-
lom Prešernovega soneta O, Vrba! srečna, dra-
ga vas domača, šolska folklorna skupina Šleka 
pac s spletom Jager gre na jago, učenci 5. ra-
zreda z dramatizacijo Urška, ki jo je posodobil 
Andrej Rozman Roza, mladinski pevski zbor 
OŠ Jožeta Hudalesa s skladbama Jureta Robe-
žnika Mlade oči in Tvoje ime, Slovenija Jasmi-
ne Šmarčan, pianistka Nika Ornik, učenka 9. 
razreda Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol in učenka 7. razreda klavirja pri profesori-
ci Slavici Kurbus na Konservatoriju za glasbo 
in balet Maribor, v podružnični šoli v Lenartu, 
flavtistka Anja Krautič, dijakinja 2. letnika I. 
gimnazije v Mariboru in dijakinja Konservato-
rija za glasbo in balet v Mariboru ob klavirski 
spremljavi profesorice Metke Caf ter Jurovski 
oktet, ki je s pesmijo Franceta Prešerna Pod 
oknom in pesmijo Simona Jenka Vabilo poskr-
bel za domoljuben zaključek prireditve.

Prireditve so se udeležili: župan občine Sve-
ti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec, prof. 
dr. Marko Jesenšek, ravnatelj Osnovne šole Jo-
žeta Hudalesa v Jurovskem Dolu Stanislav Se-
nekovič, predsednik Kulturnega društva Ivan 
Cankar Jurovski Dol Miroslav Breznik, farni 
župnik in dekan Janko Görgner, občinski sve-
tniki in svetnice, predstavniki društev, učitelji 
domače osnovne šole ter številni domačini. 

Na prireditvi sta bili podeljeni tudi pri-
znanji kulturnega društva za dolgoletno 
ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini. Pred podelitvijo priznanj 
je zbrane nagovoril predsednik KD Ivan 
Cankar Jurovski Dol Miroslav Breznik ter na 
kratko predstavil vse izpeljane prireditve dru-
štva v lanskem letu. Priznanja društva sta pre-
jela Janja Roškarič, tajnica kulturnega društva 
Ivan Cankar Jurovski Dol od leta 2009, od 
leta 2011 pa plesalka in pevka ljudskih pesmi 
v folklorni skupini Jurovčan ter moderatorka 
različnih prireditev v našem kraju in Branko 
Jager, plesalec v folklorni skupini Jurovčan z 
18-letnim stažem. 

Oba prejemnika priznaj sta s svojim delom 
v vseh letih veliko pripomogla k ohranjanju 
slovenskih plesov, pesmi in običajev ter s tem 
tudi k poustvarjanju in ohranjanju slovenske 
kulture in promocije Občine Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
prof. dr. Marko Jesenšek, doktor jezikoslov-
nih znanosti in redni profesor za slovenski 
jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ma-
riboru ter eden izmed prorektorjev Univerze 
v Mariboru. V svojem bogatem nagovoru 
nas je spomnil, da so Prešernove pesmi kot 
preroške misli, ki so napovedovale Pomlad 
narodov, poenotenje slovenskega knjižnega 
jezika, taborsko gibanje in Zedinjeno Slove-
nijo, uresničile pa so se več kot 150 let po-
zneje z našo osamosvojitvijo. Poudaril je, da 
se v Sloveniji premalo zavedamo Prešernove 
zapuščine. Praviloma se nanjo spomnimo le 
ob slovenskem kulturnem prazniku, sicer pa 
je kot strošek, ki ga naši politiki želijo čimbolj 
skrčiti. Posledično se srečujemo z ljudmi brez 
kulture, z ljudmi, ki kulture ne potrebujejo, je 
ne znajo ustvarjati, sprejemati in razumeti. 

Poudaril je, da je naša kultura slovenstvo in 
zanj moramo stati na mrtvi straži. Ne smemo 
zabarantati slovenskega jezika za angleščino, 
ki jo nekritično sprejemamo za nadomestni 
jezik na vseh področjih javnega življenja. 
Tako se ponovno vračamo v Prešernove čase, 
ko je bila slovenščina dobra le za pogovo-
re ob domačem ognjišču. Po Jesenškovem 
mnenju je slovenska politična kultura še v 
predpuberteti, kljub temu pa sta slovenska 
kultura in mišljenje naši usposobljenosti ozi-
roma pravici, ki nam omogočata sobivanje v 
Evropski zvezi. To je dota, ki nam jo je zapu-
stil Prešeren. Izpostavil je zgled odgovornega 
ravnanja z njo, kot to počnemo v Jurovskem 
Dolu, kjer se kultura domače politike kaže v 
skrbi za kulturno politiko in njeno primerno 
financiranje s pomočjo javnih razpisov za so-
financiranje javnih kulturnih programov in 
projektov v občini, dejavnosti na področju 
turizma, za dvig izobrazbene ravni, sofinanci-
ranje programov in projektov raznih društev, 
spodbujanje športa, pospeševanje malega go-
spodarstva, samozaposlovanja, razvoja majh-
nih kmetij in podobno. Takšna politika po 
njegovem mnenju ne potrebuje anglizacije, 
ampak po Prešernovem zgledu spodbuja um-
sko ustvarjalnost velikih Slovencev. Posebej 
je izpostavil v svetu uveljavljena Jurovčana. 
Marko Črnčec kot eden najprepoznavnejših 
slovenskih sodobnih glasbenikov osvaja jazz 
oder v New Yorku, Nataša Kramberger pa 
razpeta med Jurovskim Dolom, Berlinom in 
Milanom piše v slovenskem jeziku. Jesenšek 
je posebej izpostavil delovanje Kulturnega 
društva Ivan Cankar Jurovski Dol in pouda-
ril, da se v Jurovskem Dolu kultura dogaja 
365 dni na leto. Izrazil je veselje, da v Cankar-
jevem letu 2018 dokazujemo, da je potrebno 
razumeti kulturo kot naš največji dramatik: 
»Naša slovenska kultura, kakor je na današnji 
stopnji, je rezultat vsega našega duševnega in 
materialnega dela od začetka zavednega na-
rodovega življenja do danes.« 

Prof. dr. Marko Jesenšek je svoj praznični 
nagovor zaključil z mislijo, da je »kultura na-
čin življenja, naše ustvarjalno delo, ki daje na-
šemu življenju obliko in skladnost med funk-
cionalnostjo, estetiko in tehnologijo«. Konec 
nagovora je parafriziral z mislijo iz Razodetja: 
»Kultura je Kristusov prihod, Alfa in Omega. 
Prva in Zadnja, začetek in konec«. 

Po končani prireditvi smo si ogledali likov-
no razstavo v avli Fredija Neuvirta, kjer sta 
svoja dela postavila na ogled Sabina Erman 
in Stane Jankovič, člana likovne skupine Kul-
turnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. 

Vida Ornik, foto Maksimiljan Krautič

Kultura polni benediška srca

Glasbeno umetniško društvo Musica 
Levares in Inštitut za glasbo, pod ume-
tniškim vodstvom gospe Majde Fras 

Leva, je tudi letos povezal z nevidno nitko kul-
turnega utripa tako otroke iz Osnovne šole in 
vrtca Benedikt kot pevce, vse od Cerkvenega 
pevskega zbora, pevcev ljudskih pesmi Vre-
lec, pevk ljudskih pesmi Žitni klas do pevcev 

zbora Musica Benedikt. S slovesno izvedbo 
Zdravljice so združeni v domu kulture Bene-
dikt na osrednji proslavi na predvečer sloven-
skega praznika kulture pozdravili številno ob-
činstvo, župana Milana Gumzarja s soprogo, 
novega ravnatelja OŠ in vrtca Benedikt. 

S posebej izbranimi besedami ob tej pri-
ložnosti nas je prvič kot slavnostni govornik 

Žiga

Alex
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Avla Doma kulture Cerkvenjak 
poimenovana po Vladu Tušaku

Avlo kulturnega doma v 
Cerkvenjaku so s po-
sebno slovesnostjo, ki 

so jo uvrstili v okvir prazno-
vanj slovenskega kulturnega 
praznika, v petek, 16. februarja, 
poimenovali po starosti cerkve-
njaške kulture Vladu Tušaku 
(17. 2. 1927–17. 1. 1992). Tušak 
je bil v širšem prostoru uvelja-
vljeni kulturnik, dolgoletni in 
uspešni predsednik kulturnega 
društva in ZKO občine Lenart, 
organizator, koreograf, igralec 
in v Slovenskih goricah in širše 
cenjeni režiser, ki je režiral nad 
50 gledaliških del in na cerkve-
njaški oder kot igralce pritegnil 
desetine domačinov.

V okviru slovesnosti so pri-
pravili okroglo mizo o Tušako-
vem življenju in delu. Sodelova-
li so pobudnik poimenovanja, 
nekdanji dolgoletni predsednik 
KUD Franc Bratkovič, nek-
danji ravnatelj in predsednik 
KUD Milan Nekrep in Edvard 
Pukšič. V kulturnem programu 
je nastopil MePZ Cerkvenjak, 
zbrane je nagovoril župan Mar-
jan Žmavc. 

Kip Vlada Tušaka, delo ki-
parja Viktorja Gojkoviča, so 
odkrili Franc Bratkovič, Milan 
Nekrep in cerkvenjaški župan 
Marjan Žmavc. Slovesnosti se 
je udeležilo veliko število do-
mačinov in gostov, tudi nekda-
njih »Tušakovih igralcev«.

E. P.

Benediški vinogradniki so obujali tradicijo 
in rezali trte

Člani in članice Društva vinogradni-
kov Benedikt že od ustanovitve, 11. 
1. 2003, veliko pozornost namenjajo 

izobraževanju. Za približno 70 članic in čla-
nov pripravljajo strokovna, teoretična kot 
praktična usposabljanja o vseh opravilih v 
vinogradu in postopkih negovanja vina v kle-
teh. Med najpomembnejša opravila gotovo 
sodi rez trte. Doslej so 
benediški vinogradniki 
na posebni slovesnosti 
obrezali le svoje tri trte 
pri Čolniku, ob cerkvi 
Sv. Treh Kraljev, letos 
prvič pa so pripravili 
še prikaz rezi in rez trte 
v svojem novem vino-
gradu, ki so ga kupili 
in kjer imajo okoli 350 
trsov. Kot pravita Mar-
jan Farasin, predsednik 
Društva vinogradnikov 
Benedikt in domači vi-
ničar, ter Zlatko Borak, 

častni predsednik in slovenski vinski vitez, ki 
je pred 15 leti ustanovil društvo, je rez vinske 
trte v letu prvo in zelo pomembno opravilo, 
od katerega je v mnogočem odvisen pridelek 
tekočega leta in tudi še v naslednjih letih. 

Strokovnjaki in vinogradniki pri rezi pri-
hajajo do vedno novih spoznanj, katera želijo 
v društvu prenesti na svoje člane. Letos so se 

odločili, da se bodo v vinogradu prvič srečali 
ob godu sv. Vincenca, ko je treba, kot to ve-
leva dolgoletna tradicija, obrezati prve trte 
v vinogradu. Kako strokovno obrezati vin-
sko trto, je prikazal in razložil vinogradnik 
in vitez Zlatko Borak, delo in vinograd pa je 
blagoslovil benediški župnik Marjan Rola, za 
kulinarične dobrote je skrbel Marjan Kralj. 
Že pred rezom so na trte, po starem običaju, 
obesili domače mesne dobrote, klobase, sala-
me, špeh (slanino) ipd. Po starem običaju na-
mreč klobase na vinski trti oznanjajo, da naj 

bi za celo leto veljalo, da bi bilo dosti mesa in 
vina. Ko so pa končali rezatev, tudi če je trajala 
tri dni, so pa potem v vinu te klobase skuhali, 
tako da so imeli na koncu tudi vinogradniško 
malico. Tokrat klobas in drugih dobrot niso 
kuhali, temveč so jih že v vinogradu zaužili in 
zalili z odlično domačo kapljico.

Podobno je bilo tudi malo pozneje, v Čolni-
kov vinski kleti, kjer je sta za prijetno vzdušje, 
ob dobri kapljici in hrani, skrbela harmoni-
kar Janez Perko in literat Milan Hlevnjak.

O. B., foto: Igor Barton

Drugi pohod lenarških planincev v letu 2018

Če mislite, da je 
povsem eno-
stavno organi-

zirati planinski pohod 
po Pomurski planinski 
poti, ste, dragi bralci, v 
zmoti. Ravno pohodi v 
naš domači svet - Slo-
venske gorice, Prlekijo, 
Prekmurje … ne vzbu-
jajo prav velikega vese-
lja članom Planinskega 
društva Lenart. Vendar, 
če je tako zapisano v načrtu društva, ga je po-
trebno izvesti. Kot član in planinski vodnik 
sem ugriznil v to kislo jabolko!

V večletnem načrtu pohodov imamo v 
Planinskem društvu Lenart željo prehoditi 
celotno Pomursko planinsko pot (PPP), ki 
se prične v Murski Soboti in nas vodi po Go-
ričkem do Tromejnika, po Ravenskem, Apa-
škem polju, Slovenskih goricah, Osrednjem 
Dolinskem, Dobrovniškem Dolinskem, Stre-
hovskih in Filovskih goricah, do izhodišča v 
Murski Soboti.

V soboto, 20. 1. 2018, smo pričeli pohod 
v bližini Blaguškega jezera. Zakaj! Ker smo 
pred letom dni prav tu, ali točneje, v Svetem 
Juriju ob Ščavnici zaključili pohod. Ker po-
hodniki ljubimo poti, ki nas vodijo po gozdu, 
travnikih ali po makadamskih poteh, smo 
morali na tem pohodu »utrjevati« asfalt. Ve-
čina nas živi v urbanih sredinah in smo na-
vajeni na tako podlago, zato trideseterici ni 
vzelo veselja na 16 km dolgi poti. Čeprav bi 
v mesecu januarju pričakovali snežno odejo, 
smo na poti že srečevali zgodnje pomladan-
sko cvetje, kot so zvončki in trobentice. Zani-
mive so bile tudi starejše, nekatere že v propa-
dajočem stanju, obcestne hiše v vaseh Sovjak, 
Terbegovci … Veselili smo se tudi polurnega 
postanka v bifeju

»Oštarija Janja« v vasi Stara gora. Dosti jih 
je tudi prvič videlo mlin na veter, ki je stal ob 
naši poti. 

Marsikdo od udeležencev je na poti po-
znal kakšnega znanca, prijatelja ali sodelavca. 
V ekipi pohodnikov smo bili trije Franci in 
eden od teh nam je pripravil »mokro« pre-
senečenje pri bivšem sodelavcu. Nismo si  
dali dvakrat reči in smo se pustili postreči z 
rujno kapljico, pa še nekaj za hude in žejne 
trenutke nam je namenil v nahrbtnike. To 
dobroto smo popili pri razglednem stolpu 
na Gomili. Se priporočamo še za drugič! S 
stolpa smo kljub skepsi, ki je izvirala iz ne kaj 
obetavne vremenske napovedi, videli daleč 
naokoli. Tudi zvonik v vasi Mala Nedelja, ki 
je bila naš končni cilj.

Z Gomile, kjer smo si privoščili več kot 
pol urni postanek, smo nekaj časa hodili po 
isti poti. Nato smo zavili desno in v eni uri 
prispeli na cilj, kjer nas je čakal avtobus. Se-
veda se nam ni nikamor mudilo, saj je bil 
pohod med krajšimi, lažjimi in tudi vreme 
nam je služilo. Posedeli in poklepetali smo v 
gostinskih lokalih ter v besedah in fotogra-
fijah v foto aparatih in mobitelih podoživeli  
prehojeno pot.

Iz pogovora z udeleženci sem zaznal njiho-
vo zadovoljstvo in željo po podobnih »avan-
turah«. V Lenartu pa sem opazil prisrčen pri-
zor, ko so si na avtobusni postaji v Lenartu 
osnovnošolci privoščili pleskavico v lepinji. 
Uživajte mladinci!

Franc Meke

22. redni zbor PD Hakl

Dvajsetega januarja so se zbrali člani 
PD Hakl Sveta Trojica na 22 rednem 
zboru v gostišču Lekežič v Benediktu. 

Izbira sosednje Občine za izvedbo zbora ni 
naključna. Z društvom je tesno povezana, saj 
po ozemlju benediške občine poteka del Po-
murske planinske poti, ki jo ima od leta 1996 
naprej PD Hakl v urejanju in vzdrževanju. V 
Občini Benedikt, natančneje v Ločkem Vrhu, 
se je pred 155 leti tudi rodil Fran Kocbek, 
planinski zanesenjak, ki je s svojim zavzetim 
delom soustvarjal temelje slovenskega pla-
ninstva, še posebej v Savinjskih in Kamniških 
Alpah. V letu 1978 mu je v spomin lenarško 
PD, ki je takrat skrbelo za ta del planinske 
poti, odkrilo spominsko ploščo na rojstni hiši 
v Ločkem Vrhu. 

Na Zboru so ocenili in potrdili delovanje 
društva in njenih komisij ter odborov v prete-
klem letu. Iz poročila podpredsednika društva 
Zdenka Simoniča izhaja, da je bilo društvo 
uspešno. Izpeljanih je bila večina načrtovanih 
članskih pohodov, katerih se je udeležil 301 
pohodnik, ter vsi pohodi mladih planincev, 
udeležilo se jih je 191 iz Osnovnih šol Benedikt 
in Sveta Trojica, za katere, preko mentoric na 
šolah, skrbi PD Hakl. Markacist Tomaž Šrum-
pf je v svojem poročilu o delih na poteh, ki jih 
vzdržuje in urejuje društvo, nekoliko več časa 

namenil minuli 50. obletnici Pomurske pla-
ninske poti, ki so jo planinci, vključeni v MDO 
Pomurje, obeležili 21. oktobra 2017 v Lenda-
vi. Otvoritev poti je bila v jeseni leta 1967 ob 
Bukovniškem jezeru. V svoji zgodovini se je 
širila dvakrat, nazadnje v letu 1977 na obmo-
čje Slovenskih goric. Danes je dolga 324 km in 
se začne ter konča v središču Murske Sobote. 
Tisti, ki bi želeli vedeti več o tej poti, lahko to 
najdejo v zborniku, ki je izšel ob praznovanju 
oktobra lani. 

Med prednostne naloge za leto 2018 so 
vključili bogat program članskih pohodov, na-
črtujejo jih 22, ter aktivnosti v delu z mladimi 
planinci na osnovnih šolah. To leto se jim bo 
ponovno pridružila OŠ Jurovski dol. Novost v 
programu dela je ustanovitev sekcije planin-
cev pri Društvu upokojencev Sveta Trojica, ki 
jo bo vodil njihov predsednik, ki je tudi ak-
tiven planinski vodnik PZS, Janez Herič. Za 
promocijo planinstva, predvsem pri mladih, 
ki v zadnjih letih kažejo veliko zanimanja 
za športno plezanje, pa bo društvo postavilo 
montažno plezalno steno na prostem ob Tro-
jiškem jezeru. Finančna sredstva bodo poiz-
kušali pridobiti na javnem razpisu Fundacije 
za šport Slovenije in zraven svojega vložka še 
sredstva iz proračuna trojiške občine. Opravi-
li so tudi nekaj kadrovskih menjav. Tako so, 
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Antonova nedelja privabila veliko ljudi

Po novem letu, v dneh med tremi kralji 
in svečnico, godujejo svetniki sredozim-
ci, ki so bili našim ljudem zelo blizu, saj 

so njihova godovanja povezana z zanimivimi 
legendami in starimi 
šegami. V tem času so 
godovale Angele, Mile-
ne, Marjete, Neže, Gre-
gorji, Tomaži in še nekaj 
nam bližjih svetnikov. 
Vrh pa je 17. januarja, 
ko goduje sveti Anton 
Puščavnik ali prašičnik, 
tudi klobasnik, ta najve-
čji svetnik, večji od sv. 
Antona Padovanskega 
ali salatnika, ki goduje 
sredi junija. Gre torej za 
opata Antona, ki je tudi 
v pratiki upodobljen 
kot puščavnik z zvonč-
kom in prašičkom. Kot 
tak je dobil zavetništvo 

nad živino, predvsem nad prašiči. Takšen je 
znan po velikem delu Slovenije, posvečenih 
mu je veliko cerkva, pred njegovo podobo so 
ljudje za njegov god prinašali klobase in krače 

za zdravje živine. Še posebej so tega svetnika 
nekoč častila dekleta, saj naj bi veljal tudi za 
mogočnega priprošnjika pri izbiri zakonskega 
partnerja.

Sv. Antonu Puščavniku, ki je bil včasih to-
rej izredno priljubljen »patron«, je posvečena 
tudi cerkev v Cerkvenjaku. Žegnanjska Anto-

nova nedelja je tako tudi letos privabila ljudi 
od blizu in daleč. Osrednje žegnanjsko bogo-
služje je potekalo v nedeljo, 21. januarja. Lepo 
okrašena cerkev in polna vernikov je dajala 
pravo praznično vzdušje, ki se je po maši na-
daljevalo tudi zunaj cerkve. 

Franc Bratkovič

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic! 
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-

dane 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. 

Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je 
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih 
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times 
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni 
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Pri-
spevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja 
številka izide v petek, 30. marca 2018. 

Uredništvo

zaradi daljše službene 
odsotnosti dosedanjega 
predsednika Kusterja, 
izvolili novega predse-
dnika društva. To nalo-
go bo do konca rednega 
mandata opravljal do-
sedanji tajnik društva 
Lipič. Kot je na zborih 
v navadi, so tudi pode-
lili zaslužnim članom 
častne znake PZS ter 
priznanja društva.

Drago Lipič,  
foto: M. Fištravec

Podelitev priznanj članom

»Zašpilaj in zakrikaj po domače«

V nedeljo, 21. januarja 2018, ob 15. uri 
so obiskovalci do zadnjega kotička 
napolnili dvorano kulturnega doma 

v Jurovskem Dolu, kjer smo za njih pripra-
vili zabavno prireditev »Zašpilaj in zakrikaj 
po domače«. Prireditev sta v narečju hudo-
mušno vodila plesalca FS Jurovčan Janja Ro-
škarič in Alen Breznik, 
vmes pa pletla zanimi-
vo zgodbo o krikanju – 
juckanju. S krikanjem 
ljudje izražamo vese-
lje, ko dosežemo neke 
svoje cilje. Najpogo-
steje krikajo svatje na 
porokah, sicer pa nam 
je poznana tradicija 
krikanja ali juckanja ob 
vasovanju, košnji, pla-
ninarjenju, pri pastirjih 
na planinah itn. Včasih 
so zakrikali tudi vojaki, 
ki so več let preživljali 
na frontah po hribih 
in planinah, da so si 
krepili samozavest. Poznana nam je zgodba 
o sedmih bratih Zaletinger, z območja naše 
občine, iz prve svetovne vojne, ki so istočasno 
služili cesarju. Rudolf Zaletinger je leta 1915 
zapisal v slovenskem gospodarju: »Ko smo 
bili vsi trije brati v Galiciji, sem ga (Matijo) 
slišal neko noč zajuckati, ko sem bil na straži. 
Poznal sem dobro njegov glas«.

Obiskovalci so nedeljski popoldan preži-
veli ob programu domače glasbe, pesmi, kri-
kanja in humorja, ki so jo pripravili: Ansam-
bel Zadetek, Veseli Jurovčani, Jurovski gadi, 
Ansambel Šenk, Ansambel Norost, Godci 
Folklorne skupine Jurovčan, Harmonikar-
ja David Šerbinek in Grega Ornik. O najdbi 
bombe na Vurberku so pripravili parodijo 
člani Gledališkega društva Vurberk in publi-
ko pošteno nasmejali. Krikarji - juckarji Slav-
ko Mihelič, Ivan Črnčec (Finštrov Hanek), 
Božo Harc st., Božo Harc ml. ter Jasmina 

Dreier so s svojimi vložki popestrili priredi-
tev, z njimi pa je veselo zakrikala tudi publika.

V novem letu smo obiskovalcem ponudili 
novo prireditev, saj jih ob koncu leta nismo 
obiskovali s koledarji, kot je to tradicija v 
kraju. Dosegli smo osnovni namen, da so 
obiskovalci odhajali domov zadovoljni in 

nasmejani. Zbrane prostovoljne prispevke 
obiskovalcev bomo namenili za opremo Mla-
dinske folklorne skupine Jurovčan.

Po prireditvi smo vsem obiskovalcev gosto-
ljubno ponudili »jüžno - krüh z zablom, lűk in 
kuklo«, pa tudi dobre vinske kapljice ni manj-
kalo. Vse navedeno so nam prispevali naši 
zvesti donatorji, za kar se jim iz srca zahva-
ljujem. Veselo druženje muzikantov, krikarjev 
in obiskovalcev je trajalo do poznega večera. 

Želimo, da ta prireditev postane tradicio-
nalna. V bodočo jo bomo poskušali izvajali 
na prostem na osrednjem trgu v Jurovskem 
Dolu v sklopu projekta oživitve trškega jedra, 
tako kot mnoge druge prireditve.

Miroslav Breznik, predsednik  
Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol 

in organizacijski vodja FS Jurovčan,  
foto: Maksimiljan Krautič

Kot je za žegnanja v navadi, so najrazličnejši kramarji tudi tokrat  
postavili številne stojnice. Že nekaj let med njimi srečamo tudi Ivana 
Vajngerla iz Trojice.

In smo ga dočakali, sneg namreč

Kljub enemu najto-
plejših januarjev 
v zgodovini, ko so 

sredi meseca ponekod za-
cveteli že zvončki, ni nič 
kaj kazalo, da bi to zimo 
na domačih slovenskogo-
riških gričih na svoj račun 
prišli ljubitelji smučanja in 
sankanja. Pa se je zgodi-
lo. Za 8. februar, slovenski 
kulturni praznik, so nas 
vremenske razmere obda-
rile s snegom, ki so se ga še 
posebej razveseli ljubitelji zimskih radosti. 

Pustna nedelja tako ni bila le v znamenju 
pustnih likov in krofov, temveč so marsikje 
oživeli tudi slovenskogoriški griči, ki so jih 
zasegli ljubitelji smučanja. Tako je, denimo, ta 

dan bilo tudi na Čolnikovem bregu v Bren-
govi pri Cerkvenjaku, kjer so po osmih letih 
pognali tudi vlečnico, ki jo poganja traktor.

F. B.



Zasedanje šolskega otroškega parlamenta 
na OŠ Benedikt

V sredo, 31. 1. 2018, smo izvedli 2. teh-
niški dan, in sicer so se naši osnovno-
šolci prelevili v mlade parlamentarce, 

saj smo imeli zasedanje šolskega otroškega 
parlamenta na temo Šolstvo in šolski sistem.

Novost v tem šolskem letu je, da sta obrav-
navi teme namenjeni dve šolski leti. V leto-
šnjem šolskem letu smo se tako osredotočili 
na odnose v šoli in šoli za življenje. 

Predstavniki iz posameznih razredov od 4. 
do 9. razreda smo se že pred samim tehnič-
nim dnevom srečevali v delavnicah, v okviru 
katerih smo se pripravljali na samo zasedanje. 
Pripravili smo anketni vprašalnik, s katerim 
smo želeli preveriti, kakšni so odnosi na naši 
šoli. Rezultati ankete pa so nam služili kot tr-
ditve za debato.

V tako zavzetih pripravah smo se resnično 
veselili tehničnega dneva.

Dan smo pričeli z našimi prijatelji, člani 
društva Za boljši svet, ki so nas v dan popelja-
li z gledališko predstavo Šolski vrtiljak. Podali 
so nam več odličnih iztočnic za delo v razre-

du. Učenci so se 2 šolski uri pogovarjali tako 
o prijateljstvu v razredu, šoli v preteklosti in 
prihodnosti, raziskovali različne šolske siste-
me in jih primerjali z našim; o pomenu zna-
nja, ki ga pridobimo v šoli, kako lahko učenci 
vplivajo na pouk, kakšen je sanjski učitelj, 
sanjski učenec in seveda še o mnogih drugih 
stvareh, ki se dotikajo šole kot take.

Čas je tako kar prehitro minil in potrebno 
se je bilo odpraviti v telovadnico, kjer je bilo že 
vse pripravljeno na 28. zasedanje šolskega otro-
škega parlamenta. Pridružili so se nam tudi go-
stje, in sicer župan, Milan Gumzar, predsednik 
kluba krvodajalcev, Mirko Šijanec, predsednik 
PGD Benedikt, Jože Maurič, predsednik zgo-
dovinskega društva Atlantida, Anton Mlasko, 
predsednica glasbeno-umetniškega društva 
Musica Levares, Majda Fras Leva, in seveda 
naš prav poseben gost, Klemen Leopold, pred-
sednik Študentskega kluba Slovenskih goric, ki 
je nam vsem podal kar nekaj lepih misli o tem, 
kaj ti lahko da šola za življenje.

V okviru programa oz. zasedanja so učenci 
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27. Pustovanje v Lenartu

Na Pustovanju v Lenartu, ki je bilo 
10. februarja, se je v povorki zbralo  
skoraj 1400 fašankov, raznovrstnih 

lorf, ksihtov in frisov. Obiskovalcev brez lorf 
je bilo še več.

Največ je bilo maškar iz Vrtca Lenart; 
otroci, vzgojiteljice in starši so se maskirali v 
snežake, gasilce, muce Copatarice in sovice.

Norčavo,  izvirno in  zanimivo so se našemi-
li   tudi učenci in učitelji Osnovne šole Lenart, 
piškotki, cvetlični travniki, palčki, snežinke, lju-
dožerci, kokoši, božički, rože, mafini, minjoni ...

Pust ne bi bil pust brez tradicionalnih ma-
škar, kurentov iz Trnovske vasi in Maribora, 
Oračev iz Kicarja. Kmetija iz Sv. Trojice je  v 
povorki uprizorila koline, Slovenskogoriški 

pihalni orkester MOL je kuhal in kelnaril, 
lenarške mažoretke so se prelevile v dalma-
tinčke, snežaki iz Jurovskega dola so kazali 
prijazen obraz zime.  Vrsta individualnih  za-
bavnih maškar,  strokovni komentarji Sama 
Tuša – Korla, množica obiskovalcev, bilo je 
norčavo, kot se za pusta hrusta spodobi.  

Maškaram smo razdelili 1400 krofov in 

podelili nagrade: prvo nagrado je prejel 
Vrtec Lenart, drugo nagrado so si prislužili 
učenci in učitelji OŠ Lenart, tretja nagrada je 
bila namenjena Kmetiji iz Sv. Trojice, četrta 
nagrada je šla v roke kurentom iz Trnovske 
vasi, peto nagrado so osvojili Orači iz Kicar-
ja, šesto pa snežaki iz Jurovskega Dola.

D. O., foto: Maksimiljan Krautič

Zimske aktivnosti Študentskega kluba

Prvo izpitno obdobje je za nami in štu-
dentje smo morali krepko prijeti za knji-
ge ter se intenzivno učiti. To obdobje je 

bilo precej stresno tudi za osnovnošolce in di-
jake zaključnih letnikov, saj so potekali infor-
mativni dnevi, ki bodo marsikomu pomagali 
pri odločitvi, kaj si želijo v življenju početi.

Prvi projekt Študentskega kluba Slovenskih 
goric v tem letu je bilo enodnevno smučanje 
v Avstriji. Z avtobusom smo se v zgodnjih 
jutranjih urah odpravili v zasnežen Obertau-
ern, kjer so nas pričakali sonce in dva metra 
snega. Ogromno smučišče, ki se razteza na 
več kot 100 km, je zadovoljilo vseh 50 potni-
kov, ki kar niso želeli prenehati s smučanjem. 

V soboto, 3. februarja, smo napolnili Bo-

wling center Lenart in pripravili pravo tek-
movanje. Ugotovili smo, da so punce zelo 
dobre v tem športu in jih nikakor ne smemo 
podcenjevati, saj so bile nekatere veliko boljše 
in spretnejše od fantov, ki so imeli ob začetku 
igre precej hudomušnih pripomb. 12. febru-
arja smo si skupaj z našimi člani in simpati-
zerji ogledali najbolj romantično dramo ta 
trenutek – Petdeset odtenkov svobode. Nekaj 
več kot 40 nas je odšlo v MariBox in že ob zbi-
ranju pred dvorano sem dobil občutek, da so 
nekateri fantje morali v kino pod prisilo svo-
jih punc. Pa vendar je na koncu veliko fantov 
dejalo, da film mogoče res ni bil tako slab in 
ga je bilo vredno pogledati. Najbrž je odveč 
povedati, da nobena punca ni bila razoča-
rana. Še vedno zbiramo prijave za tridnevni 
smučarski vikend na Voglu. Našim članom 
ponujamo prevoz, polpenzion v hostlu pod 
Voglom in smučarsko karto z zavarovanjem 
za ves vikend in to samo za 90 € na osebo. 
Bivši člani bodo odšteli le 20 € več. Za več 
informacij pokukajte na naš Facebook pro-
fil ali pa se oglasite v naši pisarni v sredo ali 
soboto v času uradnih ur. Kot novost bomo 
letos organizirali ogled smučarskih skokov v 
Planici, kamor se bomo odpravili 24. marca. 
Ne zamudite vsakoletnega spektakla v dolini 
pod Poncami in se nam pridružite!

Jani Bračič

V DZ razstava Mednarodni dan strpnosti 

V Državnem zboru 
Republike Sloveni-
je je v ponedeljek, 

22. 1., potekala svečana 
otvoritev razstave Medna-
rodni dan strpnosti – dan 
za strpnost in prijateljstvo, 
ki je del istoimenskega ne-
pridobitnega projekta za 
vrtce, osnovne in srednje 
šole, ki ga izvaja Izobraže-

Ian Škamlec - prvi z leve

valni center Eksena. Eksena je izobraževal-
na ustanova, ki nudi izvirna in kakovostna 
neformalna izobraževanja in svetovanja na 
področju odnosov, osebnostnega razvoja in 
strpnosti.

Vizija Izobraževalnega centra Eksena je 
posamezniku vrniti spoštovanje, sočutje in 
ljubezen, s tem njegovo resnično vrednost, 
ter tako soustvarjati družbo, ki je uspešna in 
ustvarjalna, brez da je uničevalna.

 »V ponedeljek, 22. 1. 2018, sem s pevskim 
zborom Eksena nastopal v Državnem zboru. 
Otroci smo nastopali za strpnost, da bi nas 
ljudje spoznali in pri tem podprli. Všeč mi 
je bilo, da sem se fotografiral z dr. Milanom 
Brglezom, predsednikom Državnega zbora.« 

Ian Škamlec, 2. a OŠ Voličina, Eksena,  
foto: Eksena



iz posameznih razredov pripravili predsta-
vitve dela v razredu, mladi parlamentarci pa 
so se preizkusili v debati in argumentiranju 
izpostavljenih trditev.

Z izvedeno anketo smo namreč ugotovili, da 
večina naših učencev rada hodi v šolo, da imajo 
dobre oz. odlične odnose tako s sošolci kot dru-
gimi vrstniki, da na njihovo počutje v razredu v 
glavnem vplivajo sošolci in učitelji, da na slabše 
medsebojne odnose vplivajo slabe ocene 
in slaba komunikacija med udeleženci. 
Večina naših učencev je mnenja, da na 
vzpostavitev dobrih odnosov vpliva pri-
jaznost, odkritost, pomoč, iskrenost in 
spoštljivost drug do drugega.

Učenci so za vzpostavitev dobrih 
medsebojnih odnos pripravljeni tudi 
kaj narediti, kar lepo izkazujeta dva iz-
med podanih odgovorov: „Vsak mora 
sam pri sebi razčistiti, kaj dela narobe, 
in se potruditi to spremeniti.“ in „Sami 
se moramo čim bolj truditi in vede-
ti, kje je meja, tako bodo tudi odnosi 
boljši.“

Tako globoke misli za tako pomem-
ben dan!

Dan smo zaključili s pomembnimi 
sklepi:
 - Hvaležni smo za to, kar imamo.
 - Spodbujajmo medsebojno pomoč, 

vljudnost, odkritost, spoštljivost.
 - Učenje naj bo praktično in zanimi-

vo. Učitelji, odvrzite balast!

 - Šola nas uči za vse življenje.
 - Naučimo se živeti v sožitju vseh ljudi.
 - Dobri medsebojni odnosi niso odvisni od 

posameznika, temveč od vseh, ki so v tej 
skupnosti.

 - Na šoli bomo uredili kotiček prijateljstva.
 - Vrnimo otrokom otroštvo.

Vesna Breznik, prof.
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Vabilo Izobraževalnega centra
V letošnjem šolskem letu so bili študijski 

krožki Ročnih spretnosti zelo obiskani, saj 
je učenje ročnih del obiskovalo 40 udele-

ženk, med njimi tudi učenke osnovne šole. 
S svojim znanjem ter vztrajnostjo je nastalo 
nešteto prečudovitih izdelkov, in ker se že-

lijo tudi sami predstaviti, Vas v nede-
ljo, 25. marca 2018, vabijo na raz-
stavo svojih izdelkov. Razstavljene 
izdelke si bo mogoče ogledati med 9. 
in 18. uro v Razstaviščnem prostoru 
Centra Slovenskih goric, Trg osvobo-
ditve 9, Lenart.

Lepo vabljeni.
Izobraževalni center,  

Alenka Špes,  
foto: arhiv 2016/2017

Razvojna agencija Slovenske gorice

RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart  
TEL 02 720 78 88 e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Koledar 2018 Izbor ptic iz Benedikta in 
bližnje okolice tudi za OŠ Benedikt

Turistično društvo Atlantida Benedikt 
je konec leta 2017 izdalo barvni kole-
dar za leto 2018 z naslovom Izbor ptic 

iz Benedikta in bližnje okolice v velikosti 34 
cm krat 49 cm. Avtorja originalnih fotografij 
ptic sta Robert Šiško (47 fotografij) in Dušan 
Šipek (1 fotografija). Poučen koledar promo-
vira tudi Evropsko leto kulturne dediščine 
2018. Ptice so pomemben 
živi del kulturne krajine. 
V evropski kulturni krajini 
so ogrožene. Z originalni-
mi fotografijami iz naših 
krajev želijo člani društva 
opozoriti na varovanje in 
ohranjanje ptic. 

Prizadevanju Turistič-
nega društva Atlantida 
Benedikt za ohranjanje in 
varstvo kulturne krajine in 
narave so se pridružili tudi 
člani Občinskega odbor 
SDS Benedikt, Slovenske 
demokratske stranke, in 
Franc Breznik, poslanec 
v Državnem zboru Re-
publike Slovenije. Franc 
Breznik in Anton Mlasko, 

predsednik TD Atlantida, sta obiskala 22. 12. 
2017 učence in učitelje Osnovne šole Bene-
dikt na prireditvi Jelkovanje. Podarila sta jim 
koledarje s pticami za učence 2. in 3. triade. 
Franc Breznik jim je prinesel tudi 10 zastav 
Republike Slovenije, ki jih bodo uporabljali 
na raznih prireditvah in srečanjih.

Janez Ferlinc

Vabilo
Ornitologija za otroke

Kaj počnemo: Opazovanje in spoznavanje prostoživečih ptic v naravi, delavnice,  
poučevanja, raziskovalne naloge

Kdaj: Vsak petek od 15. do 18. ure, program že poteka 
Kje: Razvojni zavod Benedikt, Čolnikov trg 9, 2234 Benedikt

Prireditelj: Turistično društvo Atlantida Benedikt, mentor: Robert Šiško 
Število udeležencev: 3–7 na skupino

Udeležba je brezplačna !!!

Prisrčno vabljeni ste otroci, stari vsaj 12 let (ali 6. razred OŠ), da se vključite v program, 
ki ga bo vodil Robert Šiško, ljubiteljski ornitolog, fotograf in naravovarstvenik. Zelo za-
želeno je, da imate resen namen spoznavati naravo in prostoživeče ptice ter tako postati 

pravi mladi ljubiteljski ornitolog.
Kaj je ornitologija ?

Ornitologíja (iz grških besed ornis, ornithos - »ptič« in logos - »veda« oz. »znanost«) je 
panoga zoologije, ki se znanstveno ukvarja s preučevanjem ptic. Njeno področje obsega 
opazovanje in razvrščanje ptic, raziskovanje njihove telesne zgradbe, fiziologije, vedenja, 

oglašanja in leta ter zaščita in ohranjanje ogroženih vrst.
Znanstvenik, ki se ukvarja s ptiči, je ornitolog. Zaradi opaznosti in privlačnosti ptic se z 
njihovim preučevanjem poleg poklicnih ornitologov ukvarja tudi množica ljubiteljskih, 

zato so ptiči ena najbolje preučenih skupin živali.
Prijave na mail: stari.vulkan@gmail.com ali na 

tel. št. 040 212 631 - Robert Šiško, 041 964 285 - Anton Mlasko

Elis Fric, učenka OŠ Lenart, avtorica 
nagrajenega plakata

Olimpijski komite Slovenije je pred 
olimpijskimi igrami izvedel natečaj 
Olimpijski plakat Pjongčang 2018. 

Komisija je prejela in pregledala kar 774 iz-
delkov ter izbrala 15 najboljših, ki jih je pred-
stavila na dogodkih Slovenske bakle, objavili 
pa so jih tudi na javnih mestih širom po Slo-
veniji v obliki »jumboplakata«.

Med 15 najboljših se je uvrstila tudi učenka 
devetega razreda Osnovne šole Lenart, Elis 
Fric, za kar ji iskreno čstitamo. 

Elis je predlogo za plakat naslikala v akva-
relni in tempera tehniki pri likovnem krožku, 
in sicer pod mentorstvom učiteljice likovne 
umetnosti Andreje Štancer.

Njen izdelek lahko vidite tudi na »jumbo-
plakatih« v Lenartu.

A. Š.

Od leve: predsednik TD Atlantida Anton Mlasko, poslanec Franc Breznik 
in ravnatelj OŠ Benedikt Aljoša Bradač 

Sovica pri 
Erjavčevih

Mala uharica (Asio Otus) preživlja 
zimo s še dvema tovrstnima ujedama   
v varni krošnji na dvorišču Erjavčevih 
v Prežihovi ulici 8 v Lenartu. Pa naj še 
kdo poreče, da ni mogoče sožitje člo-
veka in divjih živali! 

Marjan Toš

Ptički pozimi
Sneg je zapadel pozno, a je kar 

nekaj časa ostal. Ptice so bile tako 
prisiljene iskati hrano, v pomoč so 
jim krmilnice. 

Franc Bratkovič

Novosti pri neposrednih plačilih v 
kmetijstvu v letu 2018

v sredo, 28. 2. 2018, ob 10. uri v Domu Kulture Lenart,  
Trg osvoboditve 2, Lenart v Slov. goricah

Predstavljeni bodo glavni pogoji in novosti pri uveljavljanju neposrednih plačil v kmetij-
stvu: register kmetijskih gospodarstev, plačilne pravice, OMD, KOPOP, dobrobit živali.

KGZS Zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna služba Lenart 
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ZA OHRANJANJE SPOMINA / MED LJUDMI

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za marec 2018
Petek 9. 3. OORK Benedikt  OŠ Benedikt  7.30-12.00
Petek 23. 3. OORK Sv. Ana  OŠ Sv. Ana  7.30-11.00

V A B I L O
 V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v marcu.  

 Večer hospica z naslovom

Živeti se moramo naučiti; življenje je le kratek sen
bo v torek, 6. marca 2018, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,  

Partizanska c. 12/II.

Življenje je zamejeno, je in bo. To nas za zmeraj zaznamuje. Če je tako zamejeno med 
rojstvom in smrtjo, kaj je tisto, kar nas opredeljuje? Na svet prinesemo genski zapis in nanj 
vplivata socialno in družbeno okolje in ta tercet določa, kaj bomo. Pa še radi se moramo 

imeti. Nič ni preprosto in nič ni komplicirano: le živeti se moramo naučiti. Vsak posame-
znik je zato enkratna, neponovljiva celota.

Naš gost bo Janko Predan, dr. med. spec. psihiater. 
Prijazno vabljeni!

Območni odbor Maribor

Dr. Marjan Toš
Dr. Milan Gorišek – slovenski narodnjak,  

Maistrov podpornik, sokolski starosta, liberalni politik,  
lenarški župan in društveni delavec

(ob 60-letnici smrti)

III. Izgnanstvo, bolezen, razočaranje in smrt
Z odločbo občinskega ljudskega odbora 

Lenart št. 04/20-33/1/105-60 z dne 8. 2. 1960 
so bile po Zakonu o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč odvzeti Mariji 
Gorišek v Lenartu stavbišče, 2 vrtova, ga-
raža in travnik. Z odločbo istega organa so 
bili nacionalizirani tudi garaža in priročna 
delavnica. OLO Lenart je v zvezi z odškodni-
no za garažo ugotovil, da bi morali to gara-
žo Mariji Gorišek odvzeti že prej in ker je v 
tem času za njo dobivala najemnino, ne dobi 
nobene odškodnine, pač pa je morala za na-
meček plačati še 18.300 takratnih dinarjev44.

Lenartčani so na dr. Milana Goriška ohra-
nili lep spomin in po njem poimenovali tudi 
eno od ulic v mestu, ki pa je ni več, saj so jo 
na zelo enostaven način pripojili h Gubčevi 
ulici. Samo upamo lahko, da bodo to ime 
eni od novih ulic kmalu vrnili. Kljub temu 
ostaja v javnem spominu, saj se ga nekdanji 
sicer redki še živeči člani Sokola spominja-
jo kot enega od najbolj prepoznavnih in 
uglednih Lenartčanov, ki je rad pomagal 
tudi revežem. Na tradicionalnih gasilskih in 
sokolskih veselicah je plesal z vsako služki-
njo in je tudi sicer rad pomagal manj pre-
možnim pri premagovanju socialnih stisk. 
Usoda članov lenarškega Sokola po končani 
2. svetovni vojni je bila različna. Nekateri so 
postali komunisti in so odločno podpirali 
novo oblast ter zasedli pomembne funkcije 
v kraju in okolici. Tisti, ki pa pred sociali-
stično–komunistično oblastjo niso klonili, 
so bili stigmatizirani kot »goriškovci«45.

Fotografije in dokumentarno gradivo so 
iz arhivov družine Dougan iz Maribora, 
Knjižnice Lenart in Marjana Toša.46
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44 Podatke posredoval Nejc Dougan, Mladinska 35, Maribor. Podatki slonijo za zahtevkih za denacio-
nalizacijo odvzetega premoženja v skladu s 15. členom Zakona o denacionalizaciji. Vlogo za vrnitev 
odvzetega premoženja Mariji in dr. Milanu Gorišku iz Lenarta so vložili denacionalizacijski upravi-
čenci in sicer njuni hčerki Majda in Breda, vnukinja Vojka Svetel (hčerka pok. Milana Goriška ml. 
in njegove pok. žene Drine, roj. Skaljer) in vnuk dr. Borut Gorišek, sin pok. Milana Goriška ml. in 
njegove pok. žene Drine, roj. Skaljer. Fotokopijo te listine hrani avtor tega zapisa v osebnem arhivu. 
Izvirnike hranijo denacionalizacijski uprvičenci. Nejcu Douganu se za dragoceno pomoč prijazno in 
iskreno zahvaljujem.

45 Emilija (Emika) Zakelšek, Lenart, izjava in pričevanje z dne 12. 10. 2016. 
46 Ta oznaka se je že med vojno oprijela posameznikov, ki so postali sodelavci narodnoosvobodilnega 

gibanja, aktivisti OF ali celo pripadniki partizanskih enot na Pohorju in Kozjaku. Kot opozarja Toplak 
v omenjenem delu, so nekateri takoj po vojni povsem zatajili nekdanjo sokolsko pripadnost in pri tem 
omenja Ivana Filipiča, Vido Brumen, Ivana Baniča, Franca Roglja in Alfreda Pirherja. Ti so se takoj 
pridružili komunistični oblasti. Novi komunistični oblasti so se takoj pridružili tudi nekateri predvoj-
ni pripadniki katoliškega tabora, med njimi Ivan Muršak (Toplak, 36 ).

Zadnji del

Sodelujte pri razstavi Maister po Maistru!
Projekta skupina za stalno postavitev razstave Maister po Maistru na Zavrhu prosi vse 

morebitne lastnike najrazličnejših predmetov iz obdobja 1815–1918 za sodelovanje pri re-
alizaciji projekta, ki sodi v praznovanje stoletnice bojev za severno slovensko mejo. Veseli 
bodo tudi starih časopisov, pisem, razglednic ali fotografij Lenarta in okoliških krajev, spri-
čeval, članskih izkaznic Sokola in Ciril-Metodove družbe, pa tudi drugega  pisnega gradiva  
v zvezi z narodnim prebujanjem pri Lenartu v začetku 20. stoletja in s prevratom leta 1918.
Vse informacije pošljite na e-naslova: alesarih.slo@gmail.com; marjan.tos@gmail.com

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

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

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

Na OŠ J. Hudalesa obeležili dan holokavsta

Sedemindvajseti janu-
ar je v svetu od 2006 
naprej obeležen kot 

svetovni dan spomina na 
žrtve holokavsta. Na ta 
dan leta 1945 je namreč 
ruska rdeča armada osvo-
bodila največje nacistično 
koncentracijsko taborišče 
Auschwitz-Birkenau.

Letošnji dan holokavsta so 
s spominsko obeležitvijo z 
naslovom »Tudi blizu nas se 
je dogajalo« obeležili tudi na 
OŠ J. Hudalesa v Jurovskem 
Dolu. Kot je zapisala učitelji-
ca zgodovine na OŠ J. Huda-
lesa, so devetošolsci jurovske 
osnovne šole povedali: »Pest 
stisneš in lahko skriješ skrivnost. S stiskom pesti 
začutiš sebe in svojo moč, da stopiš pred oviro in 
se z njo soočiš. S stisnjeno pestjo so številne žr-
tve med 2. svetovno vojno dokazale, da zmorejo 
dovolj moči, da premagajo največje trpljenje. Mi, 
mladi, pa imamo moč v besedah, z njimi pove-
mo, da se z odraslimi, nesmiselnimi potezami ne 
strinjamo. Jezni smo na grozote, ki so jih, zlasti 
nacisti, počenjali med 2. svetovno vojno«. 

Na grozodejstva 2. svetovne vojne so se 
učenci spomnili preko zgodb, z igrami vlog, 
s slikovnim gradivom in preko pesmi. Dota-
knili so se zgodbe o židovskem pianistu, ki je 

preživel 2. svetovno vojno zato, ker je nem-
škim nacistom igral na klavir. Prav tako pa so 
učenci spoznali enega največjih črnih made-
žev evropske zgodovine ob koncu 20. stoletja, 
genocida nad Bošnjaki, ko so srbski vojaki pri 
Srebrenici pobili več kot 8000 civilistov.

Devetošolci so obeležitev svetovnega dne ho-
lokavsta zaključili z naslednjo mislijo: »Danes 
so pomembne udejanjene besede: razum, svobo-
da, strpnost, razumevanje in mir.« Obeležitev se 
je končala s pesmijo Zgodba o prijateljstvu.

D. K.

Jožef Urbanič - 98 let

Gospod Jožef Urbanič je 28. januarja 
2018 dopolnil 98 let. Da pa je življenje v 
taki častitljivi starosti enostavnejše, živi 

pri hčerki v Benediktu. Z družino je vsa leta ži-
vel v Zgornji Ščavnici 67. V zakonu se je rodilo 
8 otrok, 5 sinov ter 3 hčerke, ki ju razveseljujejo 
z 19-imi vnuki in z 21-imi pravnuki, na katere 
je ponosen in se jih vedno zelo razveseli.

Gospod Jožef je vse življenje marljivo delal 
na kmetiji in za razvedri-
lo je bil vedno povezan z 
glasbo. Dolga leta je igral 
pri Beloglavčevi muziki, 
ki jo je vodil Slavek Bel-
na, ter veliko let bil tudi 
član Apaške godbe. Da 
je glasba v krvi Urbani-
čeve družine, se vidi po 
Jožefovih naslednikih, 
saj so tudi mlajši rodovi 
Urbaničevih priznani in 
uveljavljeni glasbeniki, ki 
znajo poprijeti za različne 
inštrumente.

Ob njegovem prazniku 

ga je obiskal župan Občine Sveta Ana Silvo 
Slaček, saj že vrsto let obiskuje starejše obča-
ne, ki so dočakali takšna lepa leta. Ob izroči-
tvi simboličnega darila mu je zaželel še obilo 
zdravih in srečnih let. Slavljenec, obdan s svo-
jimi najbližjimi, se je obiska zelo razveselil.

AR

Taborišče Auschwitz-Birkenau vedno znova pretresa obiskovalce.



OI JSKD Lenart
Odprti razpisi JSKD za nastope na srečanjih in revijah v marcu 2018

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Ob-
močna izpostava Lenart, na kratko JSKD, 
vsako leto povabi kulturne skupine, da se 
prijavijo za nastop na območnih srečanjih in 
revijah, ki jih prireja. Z nastopom pridobijo 

strokovno oceno svojega nastopa in možnost 
uvrstitve na regijsko ali državno srečanje. 
Vsaka uvrstitev prinese skupini tudi možnost 
za kandidiranje na raznih razpisih za finanč-
na sredstva, hkrati pa pridobijo napotke za 

Do kulture tudi po drugi poti

Februarja je nekoliko bolj izpostavljena 
beseda kultura. Kot samozaposlena v 
kulturi sem se že s pričetkom januarja v 

umetniškem delu uglasila na besedo kultura: 
kako kultivirati naše ure življenja med izvaja-
njem lastnega poslanstva. 

Izvedli smo veliko delavnic z otroki in starši 
na temo: Naredim nekaj dobrega. V osrednji 
glasbeni zgodbi je glavno vlogo igrala lutka, 
ki ni vedela, kaj pomeni imeti srce. Ta lutka je 
bila velikokrat v spotiko v svojem okolju, saj 
se ni znala primerno vesti, iz ljudi se je norče-
vala, videla le sebe in skrbela le zase. Neneh-
no so jo oštevali že v vrtcu in kasneje v šoli. 
Niso je uspeli ozdraviti, kljubovanje lutke se 
je stopnjevalo. Nekoč nas je lutka obiskala na 
glasbeni urici. Pritoževala se je in se izmikala, 
dokler je naposled le nismo privabili medse s 
tiho glasbo. Vprašali smo jo, kaj ji lahko po-
darimo. Odvrnila je, da to, kar imamo sami 
najraje. Na predloge otrok smo ji podarili lju-
bezen, mir, lepoto, prijaznost, dobro hrano, 
srečo. Ustvarili smo pesmico, med katero smo 
zaslišali, da je lutki pričelo biti srce. Vsak iz-
med prisotnih je z ritmičnim instrumentom 
izvajal lastno predstavo o hitrosti in ritmu bi-
tja srca. Lutka je ob otrocih spoznala igrivost 
in pot do medsebojnega povezovanja, otroci 
so pa v praksi naredili veliko dobrega.

Ob prazniku kulture se zavedam, da se 
kultura rojeva v spokojni in čisti misli, ki 
prestopa ujetosti raznih okvirjev. Zato smo 
umetniki velikokrat lahko v opomin tistim, 
ki le seštevajo finančne cifre in morda omalo-
važujejo vlogo učitelja, kulturnika, umetnika, 
vzgojitelja, duhovnika. Ob vse večji komerci-
alizaciji cenenih oblik masovne kulture in za-
bavljaštva vas pozivam, da pomagate ohraniti 
kulturo, ki prinaša vrednote, ki prinaša srčne 
pristope namesto nenehne tekmovalnosti in 
stalne zagledanosti vase. Nujna naloga vsake 
občine, kjer prevladuje človečnost, je zazrtje 
v pravo smer vzpostavljanja duhovnega in 
čustvenega ravnovesja, česar pa gotovo ne 
prinaša hrup in le denar.

Vendar še v takšnem hrupu ne moremo 
preslišati dejstva, da Prešeren ali Cankar da-
nes od kulture ne bi mogla preživeti. Tisti, ki 
se preživljamo s kulturo, smo že zdavnaj pod 
pragom revščine. Priznam, da to boli, še po-
sebej ob zavedanju skrbi za družino. Vendar 
veliko bolj boli opazovati in se srečevati z 
ljudmi, ki malodane propadajo, ki živijo pod 

pragom upanja, pod pragom 
vere v domovino in državo, 
pod pragom vere v dobro, pod pragom vere 
v odrešenje. S kulturo naredimo nešteto ko-
rakov in jim tudi z umetnostjo osvetlimo 
nešteto poti, po katerih se zmorejo ponovno 
oprijeti življenja, načrtov, izgraditi poti in 
premostiti manjše vrzeli. Slovenci smo, tudi 
kulturniki in umetniki smo veliki delavci za 
slovenstvo. Čas je, da bomo za svoje delo tudi 
nagrajeni, čas je, da se izgubijo tisoči izgovo-
rov, posebej pa poniževanja, da se vsa kultura 
dela prostovoljno. Za kar smo se izobraževali, 
npr. kar dobrih 20 let, ne more biti prosto-
voljno. A ne z regresom, tega ni nikoli, ne s 

35. plačilnim razredom; tega ne bo nikoli. 
Nagrada naj bo v obliki zagotovila za dostoj-
no preživetje. Predvsem pa slednje: o nas in z 
nami izgovorjena beseda naj bo enaka: v naši 
prisotnosti ali odsotnosti. Temu rečemo pot k 
sprejemanju in povezovanju: kultura. S kultu-
ro in umetnostjo ter posredovanjem vrednot 
bomo pridobili vsi: v šolstvu, v družinah, v 
življenju vsakega posameznika.

Želim še dalje živeti in širiti kulturo kot 
pedagoginja, umetnica, raziskovalka, v prvi 
vrsti pa kot mama in žena, zato se ne spra-
šujem, če bo kultura obstala. Vabim pa vas, 
odgovorne, ki o tem želite odločati, da se v 
različnih kontekstih vprašate o vlogi in po-
slanstvu kulturnega delavca.

Majda Fras Leva, Benedikt,  
samozaposlena v kulturi
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Župnija Sv. Lenart vabi na predavanje Marinke in Aleša Čerina z zanimivim naslovom:

Na obisk k ‘ta mladim’ v copatih.
V petek, 23. marca 2018, ob 19. uri v Domu kulture Lenart

O predavanju: V dveh nadstropjih stanovanjske hiše, ki ima skupni vhod, živita dve druži-
ni – ta mladi in ta stari, skupaj 9 ljudi. Radi se imamo, spoštujemo se, pa vendar sta to dve 

ločeni družini. Kako se trudimo za sožitje? Kako se dogovarjamo? Kako postavljamo meje? 
Predavatelja: Aleš Čerin je mož, oče štirih otrok, dedek, predavatelj, podjetnik, skavt, 
bloger. Z ženo Marinko imata štiri odrasle otroke in sta stara starša trem vnukom. Po 

izobrazbi je farmacevt, ima podjetje za izobraževanje in svetovanje. V prostem času rad 
teče v naravi (orientacijski tek, treking), hodi (predvsem po sredogorju, dolge poti), je 
novinar na Časnik.si, deluje pri odraslih skavtih, fotografira in igra kitaro. V družini, 
družbi in poslu se zavzema za bolj preproste izbire. Je sodelavec v društvu Družina in 

Življenje. Z ženo Marinko sta voditeljski par zakonskih skupin, pričevalski par in vodita 
seminar Najin odnos do denarja.

Vabljeni vsi, ki želite graditi dobre odnose!
Dogodek je priprava na župnijski misijon z naslovom Za odnose gre.

Sva na pravi poti ?

V okviru priprave na misijon ob 500-le-
tnici cerkve svetega Lenarta, ki bo ok-
tobra letos z geslom »Za odnose gre«, 

smo 19. 1. 2018 pripravili srečanje z zakonce-
ma Vilmo in Danijem Siterjem z zanimivim 
naslovom Sva na pravi poti?

Spregovorila sta nam o njuni peš poti k sv. 
Jakobu v Santiago de Compostela, cca 840 
km. Vse svoje dogajanje na poti sta povezo-

vala s svojim življenjem. Markacija, ki ju je 
vodila na pravi poti, je bila rumena puščica.

Vsak dan sta prehodila določeno število 
kilometrov. Ob poti sta videla tudi nekaj kri-
žev, imena ljudi, ki jim ni uspelo priti na cilj. 
Premagati sta morala velike križe in težave, ki 

so nastopili pri iskanju prenočišča in ta 
pravega ležišča, ki pomeni udoben spa-
nec. Tudi za njiju ni bilo vedno preno-
čišča tako kot za Marijo in Jožefa. Tudi 
onadva sta morala včasih prespati na 
trdem ležišču. Nista pa izgubila vere in 
upanja v Njegovo pomoč, nasprotno, še 
bolj sta se povezala. Vsak dan sta molila 
in prebirala Sveto pismo. Še posebej pa 
sta najtežje trenutke darovala za nekoga, 
ki potrebuje njuno molitveno podporo. 

Na pot sta se odpravila vsak s svojim 
nahrbtnikom, s svojimi težavami in 
problemi, ki so vsakodnevna stalnica. 

So pa bili tudi lepi trenutki, ko sta srečevala 
ljudi s plemenitimi dejanji. Mlad fant je šel na 
pot s prošnjo za ozdravitev svoje mame, ki je 

Flavtistka Zala Damiš na benediškem prazno-
vanju dneva kulture

Majda Vrbnjak – učitelj svetovalec na OŠ Sveta Ana

Vzgojeni otroci, spoštovani odrasli – 
največja opora staršem v starosti

Mnogokrat nas kdo s svojim prosto-
voljnim, kulturnim, inovativnim 
in nesebičnim delom zelo navduši. 

Zato smo se odločili za predstavitev učitelji-
ce Majde Vrbnjak in z njo spregovorili pred-
vsem o primerjavi šolstva nekoč in danes ter 
vzgoji mladih ljudi za življenje. 

»Že kot majhna deklica, zelo mirnega zna-
čaja, sem rada risala, pisala, hitro sem osvojila 
tudi branje. Neštetokrat sem pregledala knji-
ge v dedkovi knjižni zbirki. Šolo sem obisko-
vala z velikim veseljem in zanimanjem. Zna-
nje sem kar požirala, nikoli se nisem dosti 
učila. Pri učenju sem pomagala sošolcem. Pri 
delu sem bila natančna in dosledna. Kadar-
koli smo se vaški otroci igrali »za šolo« sem 
nastopala v vlogi učiteljice. Še mama je vedno 
govorila, da je to lep in spoštovan poklic in 
da naj se pridno učim. Kljub nekaterim ovi-
ram, ki jih je prineslo življenje, sem vztrajala 
na poti do izbranega poklica,« tako se nam je 
predstavila sogovornica Majda Vrbnjak.

Nadaljuje ob vprašanju, kako je bilo pou-
čevati včasih v primerjavi z današnjim dnem: 
»Lahko že skoraj rečem, da sem davnega 1. 
septembra 1979 stopila pred razred kot učite-
ljica v svojem domačem kraju. Učenci so bili 
mirni, spoštovali so učitelje. Z navdušenjem 
so poslušali učno snov, se veselili praktičnega 
dela, marsikaj so ti zaupali, skratka učitelje so 
imeli radi. Kakor je rekla učiteljica, tako je mo-
ralo biti, so velikokrat povedali starši. V zadnjih 
petnajstih letih se je družbeni sistem zelo spre-
menil glede zakonov o šolstvu, o vzgoji doma, 
o delu učiteljev. Učitelj je bil včasih vzgojitelj, 
učitelj in mama in včasih tudi ata. Njegovi pre-
dlogi in mnenja so nekaj veljali. V današnjih 
časih je učitelj le podajalec učne snovi, ki mora 
biti pripravljena čim bolj izvirno, da učence 
sploh motivira za učno delo, saj so utrujeni od 
vseh informacij, ki jih dobijo na spletu. Otro-
ci danes niso kaj dosti drugačni od nekdanjih 
otrok, drugačni pa so vzgojni prijemi v mladih 
družinah. Otroci živijo v izobilju, vse jim je po-

nujeno na pladnju. Ne poznajo besede »ne«, ali 
»to se ne sme«. Starši si nenehno prizadevajo 
za boljšo materialno preskrbljenost družine in 
doma. Svojemu otroku (ali dvema) dovolijo 
enakovredno odločanje pri vseh pomembnih 
družinskih odločitvah, pa če njihov otrok to 
zmore ali zna pravilno presoditi ali ne, skratka, 

otrokom je vse dovoljeno. S tem pa se 
izgubljajo prelepe človeške vrednote, 
kot so: poslušanje, prijaznost, razu-
mevanje, strpnost, sočutje, spošto-
vanje, pripadnost, pomoč, medgene-
racijsko spoštovanje in sodelovanje. 
Mnogi starši svojim osnovnošolskim 
otrokom niso več kos, zato iščejo po-
moč strokovnjakov, ker si ne priznajo 
napake pri vzgoji. 

Radi rečemo, da so otroci naše naj-
večje bogastvo. Otroci bodo naše naj-
večje bogastvo takrat, ko bodo zdravi 
in pravilno vzgojeni, da bodo spo-
štovali svoje starše in druge, da bodo 
odrasli v prijetne mladostnike in 
spoštovane odrasle ljudi. Da se bodo 

zavedali zaklada vrednot svojih staršev in jim 
bodo v pomoč ob staranju,« preudarno doda.

»Izteka se četrto desetletje mojega pouče-
vanja v osnovni šoli. Učila sem učence vse od 
prvega pa do osmega razreda, različne pred-
mete, veliko različnih interesnih dejavnosti. 
Če bi hotela vse našteti, bi morala napisati 
knjigo spominov na čas vzgoje in poučevanja. 
Bilo je veliko prekrasnih trenutkov z otroki. 

Ob prejemu priznanja II. stopnje dr. Antona 
Trstenjaka za življenjsko delo na področju šol-
stva sem se začela zavedati svojega poslanstva 
v dobrobit otrok, staršev in vse družbe. Naj-
lepše pa je, če ti stisne roko nekdanji učenec in 
ti reče: » Hvala vam, bilo je lepo, bili smo kot 
družina.« V pokoju mi ne bo dolgčas, saj sem 
vključena v različna društva in sekcije občine 
Sveta Ana, ki jo zastopam tudi navzven.«

Mladim učiteljem - profesorjem pa polaga 
na srce: »Najprej temeljito razmislite, če ste se 
prav odločili. Biti učitelj v današnjem času je 
lepo, a zelo odgovorno. Delajte s srcem, bo-
dite strpni, ravnajte se po intuiciji. Vsaka is-
krica v otrokovih očeh naj vam da pogum in 
energijo za še boljše odnose, delo in inovati-
vnost na vaši poklicni poti,« smelo in izkuše-
no zaključi Majda Vrbnjak, ki je 2017 prejela 
priznanje II. stopnje dr. Antona Trstenjaka 
za življenjsko delo na področju šolstva. Ob-
čani pa jo poznamo kot izredno aktivno pri 
občinskih prireditvah, še posebej tistih, kjer 
sodeluje šola. Sama je tudi vneta članica Če-
belarskega društva Sv. Ana in KD Sveta Ana. 
Skratka idej za ustvarjanje ji ne zmanjka.

SReBr, Majda Vrbnjak, učitelj svetovalec 
predmetnega pouka na razredni stopnji,  

foto: Irena Rola Bek

bila hudo bolna. 
Vilma in Dani Siter sta to svoje 38-dnevno 

romanje dojela kot odmik od vrveža in hrupa 
današnjega sveta. Želela sta graditi dobre od-
nose, ki so potrebni in jih je vredno prenašati 

naprej. Preživeli smo čudoviti večer, ki se ga 
bomo še dolgo spominjali. 

Veselimo se že naslednjega srečanja.
Tea Rojs-Dominko, foto: Marko Vinter

Majda Vrbnjak z otroki
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razvoj in boljše nadaljnje delo. Trenutno so 
odprti razpisi za sodelovanje in nastop na 
srečanju otroških folklornih skupin, ki naj 
bi potekalo letos v Jurovskem Dolu, sreča-
nje lutkovnih skupin v Sveti Trojici, srečanje 

otroških gledaliških skupin in srečanje od-
raslih folklornih skupin v Lenartu. Srečanje 
se izvede v primeru, če so prijavljene vsaj tri 
skupine.

V januarju zapeli ljudski pevci na Sveti Ani
Letošnje srečanje skupin pev-

cev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž je potekalo 26. ja-
nuarja na Sveti Ani. Nastopilo je 
osem skupin.

Tokrat so nastopili ljudski 
pevci Vrelec Benedikt, ki jih vodi 
Jožica Škof, pevke ljudskih pe-
smi DU Lenart, ki jih vodi Milka 
Cartl, pevci ljudskih pesmi Žitni 
klas KD Benedikt pod vodstvom 
Marije Lutar, pevke ljudskih pe-
smi KD Trojica, ki jih vodi Ida 
Šamperl, pevci ljudskih pesmi 
KTD Selce, ljudska skupina Mu-
zika Benedikt, ki jo vodi Marko Leva, pevci 
DU Cerkvenjak, ki jih vodi Ivana Pleger, pr-
vič pa so nastopile tudi ljudske pevke KD Sve-
ta Ana, ki jih vodi Betka Urbanič. Srečanje je 
strokovno spremljal Klemen Bojanovič. Kle-
men Bojanovič ljubiteljsko poustvarja ljudsko 
izročilo z različnimi malimi zasedbami, v ka-
terih se posveča predvsem približevanju izro-
čila širši populaciji ljudi. Ob izvedbah semi-
narjev in delavnic za inštrumentalno ljudsko 
glasbo tudi redno piše glasbene priredbe za 

folklorne skupine, s katerimi dosega najvišja 
priznanja na državnih srečanjih folklornih 
skupin.

 Pozdravni nagovor je podal podžupan 
Drago Ruhitel, ki je skupaj z vodjo JSKD Le-
nart Bredo Slavinec nastopajočim skupinam 
tudi podelil priznanja za sodelovanje na pri-
reditvi. Prireditev je pripravila JSKD Lenart 
skupaj s KD Sveta Ana v sodelovanju z obči-
no in Osnovno šolo Sveta Ana.

Mladinska dramska skupina iz Selc bo nastopila na Festivalu mladinskih 
kultur - Festival Vizije 2018

V okviru festivala bo nastopila v petek, 23. 
februarja 2018, ob 19.00 v Domu kulture Le-
nart. Uprizorili bodo glasbeno komedijo z 
naslovom Zmenek po istoimenski komediji 
avtorja Vinka Möderndorferja v režiji Karin 
Petko. Festival, ki ga prireja Javni sklad Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti, je 
namenjen mladinskim gledališkim lutkovnim 
in rock skupinam ter likovnim ustvarjalcem. 
Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. 
Na festival se lahko prijavijo skupine in posa-
mezniki iz Slovenije (tudi etnične skupine in 
manjšine, ki delujejo v Sloveniji, ki uprizarjajo 
v svojem jeziku) in slovenske skupine iz tujine.

Predstavo si bo ogledala regijska selektorica 
Maja Gal Štromar, ki bo tudi sestavila program 

regijskega srečanja, ki bo potekalo aprila na 
Ptuju. Če bo ocenila, da predstava dosega kva-
liteto regijskega nivoja, bo predstavo uvrstila v 
omenjeni program. Regijska srečanja po celotni 
Sloveniji si ogleda državni selektor in najboljše 
predstave uvrsti na državni Festival Vizije.

V strokovnem ogledu se ocenjuje inovativ-
nost, kvaliteta izvedbe, ideja in sporočilnost.

Tudi če predstava ni izbrana na naslednji 
nivo, skupina prejme pisno in ustno oceno 
ter brezplačno svetovanje, ko se izpostavijo 
kvalitete in predlagajo možne izboljšave. Se-
lektorica Maja Gal Štromar je igralka, pesnica 
in pisateljica, prevajalka, gledališki pedagog, 
dramatičarka, profesor retorike, scenaristka, 
moderatorka ter režiserka. 

Kulturniki znova ugotavljajo, da se ne poznajo med seboj
V ta namen je bilo izvedeno ponovoletno 

srečanje predstavnikov društev, predstavni-
kov OŠ   in poslovnih partnerjev, ki ga je na 
zadnji dan januarja pripravil JSKD Lenart. 
Udeležba je bila številčna. Prišli so iz KTD 
Selce, Likovnega dru-
štva Lajči Pandur Le-
nart, KD Sveta Ana, 
KD Ivan Cankar Juro-
vski Dol, OŠ Jurovski 
Dol, KD Ernest Golob 
- Peter Sveta Trojica, 
KED Vrelec Benedikt, 
KD Benedikt, ZKD 
Slovenskih goric, KD 
Voličina in občine Le-
nart. Veliko pa se jih je 
tudi opravičilo zaradi 

bolezni. Prisotnim se je zahvalila za njihovo 
delo in zaželela zdravja Breda Slavinec, vodja 
izpostave JSKD Lenart, pozdravil pa jih je tudi 
predsednik Sveta JSKD Lenart Jože Križan.

Breda Slavinec, foto: arhiv sklada 

Kulturni večer v Sveti Trojici
V torek, 6. 2. 2018, je v Protokolarno raz-

stavnem prostoru sv. Martina v Sv. Trojici po-
tekal prijeten večer, ki je zbranim postregel z 
veliko kulturnimi zanimivostmi.

Večer smo s skupni-
mi močmi pripravili 
OŠ in vrtec Sv. Trojica 
ter Knjižnica Lenart.

Na stenah staro-
davne vinske kleti so 
obiskovalci lahko 
občudovali nagra-
jence letošnjega Pre-
šernovega natečaja 
z naslovom Mladost 
v barvah. Natečaj že 
tradicionalno poteka 
na OŠ in v vrtcu Sveta 
Trojica. 

Razstavo likovnih in literarnih del sem 
predstavila Metka Beber: »Učitelji smo z leto-
šnjo temo želeli učencem ponuditi možnost, 
da ustvarjajo na teme, ki so del njihovega 

otroštva, odraščanja, 
njihovega sveta.

Vemo, da imajo otro-
ci radi barve. Njihov 
svet je pisan, razigran, 
nagajiv, poln novih od-
kritij in spoznanj, poln 
upanja in veselja do 
življenja. Posledično so 
tako njihove slike bar-
vite, dinamičnih kom-
pozicij, včasih naivno 
otroške, spet drugič 
nas presenetijo z zrelo 
dovršenostjo likovne 
tematike.

Vse to se odraža tudi v njihovi prozi in po-
eziji,« ki smo jo postavili ob bok eksponatom 
Cankarjeve Vrhnike in Sv. Trojice ter Lepe 
Vide, ki jo je Cankar pisal v Sveti Trojici, ko je 
živel pri Alojzu Kraigherju. 

Razstavo je Knjižnica Lenart na pobudo 
Občine Sveta Trojica pripravila tako v kleti, 
kot tudi v avli občine. Ob tem pa so na ta ve-

čer Darinka Čobec, Zdenka Krautič in Marija 
Šauperl interpretirale poezijo in prozo Ivana 
Cankarja, Franceta Prešerna in Otona Žu-
pančiča. Tako se je pričelo Cankarjevo leto, ki 
se bo nadaljevalo s pohodom po kulturni poti 
junija, raziskavo na temo Cankar v Sloven-
skih goricah ter končno razstavo v decembru. 

Metka Beber, Marija Šauperl,  
foto: Metka Beber

Nastop ljudskih pevk KD Sveta Ana

Večer smeha na Sv. Ani
Že petič se je v času pustne 

norčavosti in šegavosti 9. in 11. 2. 
2018 odigral večer skečev. Tretje 
leto je potekal kar dva večera, v 
petek in nedeljo. Dramska sekci-
ja KD je pripravila nekaj skečev, 
s katerimi so amaterski igralci 
društva nasmejali navzoče v dvo-
rani. Domačim igralcem so se na 
odru s svojimi skeči pridružili 
Over mura muvi mejkers iz Vel-
ke, ki so tudi imenitno zabavali 
publiko. Da se zopet snidejo, 
sploh ni bilo vprašanje, samo da 
se bodo spet srečali – so namreč 
oboji prepričani. 

Da si raznovrstnih sodelovanj 
v kulturi želimo, sploh ni vpra-
šanje, želeli bi si, da bi se tudi 
društva med seboj povezovala in 
tako širila idejo o sodelovanju.  
Kaže dobro.

SReBr, foto: Mihaela Roškarič

Občni zbor KD Sveta Ana
V januarju je na TK Mihelič potekal občni 

zbor KD Sveta Ana, kjer so zbrani preleteli 
minulo delo v društvu. Lani je bilo izpeljanih 
precej projektov, ki so se jih kulturniki radi 
lotili in bili pri tem zelo uspešni, tako so si 
tudi v tem duhu tudi letos zastavili precej 
projektov, mednarodna srečanja ter gosto-

vanja po drugih krajih v Sloveniji. Ob večerji 
je druženje hitro minilo, saj so se člani hitro 
razgovorili in tako je bilo predlaganih še veli-
ko idej za delovno kulturno leto, ki se je pre-
cej aktivno začelo. 

SReBr

KTD Selce v Poreču
Na povabilo Slovenskega 

kulturnega društva Oljka 
smo se v soboto, 10. 2. 2018, 
člani dramske skupine in 
pevci ljudskih pesmi KTD 
Selce odpravili v Poreč. Za 
člane slovenskih društev v 
Istri smo pripravili priredi-
tev ob kulturnem prazniku. 
V prijetni dvorani Doma 
italijanske skupnosti smo 
navdušili vse obiskovalce s 
slovensko ljudsko pesmijo 
in s skeči v našem narečju. 
Ob zadnji pesmi, Zabučale 
gore, je vstala vsa dvorana 
in pesem skupno zapela. 
Pri marsikateremu obisko-
valcu smo opazili tudi solze. Ponosni smo 
bili, da se lahko z našim delom predstavimo 
tako daleč od doma ter da smo imeli možnost 
razveseliti Slovence, ki jih je življenje poneslo 
v sosednjo državo, ter z njimi tudi navezati 
stike. Predstavi je sledilo prijetno druženje s 
slovensko pesmijo. Bistvo našega srečanja je 
bilo medsebojno spoznavanje, druženje in 
sodelovanje na kulturnem področju. Nedeljo 

pa smo izkoristili za ogled Poreča, saj so nam 
gostitelji najeli krajevnega vodiča, da nam je 
predstavil njihove znamenitosti. 

Želimo si še več takšnih gostovanj in dru-
ženj v veliki želji, da Slovenskemu društvu 
Oljka vrnemo njihovo gostoljubnost in prija-
znost tukaj, v naši občini. 

KTD Selce, Foto: Venčeslav Zrim
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Glasbena komedija in koncert v Lenartu
Mladinska skupina Kulturno turističnega društva Selce osvaja slovenskogoriške odre z glas-

beno komedijo Zmenek.  Mladi igralci in pevci vas vabijo na Zmenek v Dom kulture Lenart 
v petek, 23. februarja, ob 19.00.  Z zmenka ne boste odšli sami, zagotovo vas bodo spremljali 
smeh, dobra volja in pozitivna energija.

Medobčinsko društvo invalidov Lenart vabi na koncert ob 20. obletnici delovanja, ki bo v 
nedeljo, 25. februarja, ob 15. uri v Domu kulture Lenart.  Za pester glasbeni program bodo 
poleg zbora poskrbeli številni gostje.

Fuj, gosenica! v kavarni Lena Caffe
Fuj, gosenica! lutkovna predstava za mlajše občinstvo v kavarni Lena Caffe v Lenartu 
24. februarja 2018 ob 17. uri. Produkcija: KUD Žebelj in Gledališče Lalanit - Društvo 

lutkovnih ustvarjalcev.
Vstop prost.

»V januarski številki Ovtarjevih novic smo 
na strani 17 v rubriki Knjigolandija zasledili fo-
tografijo Benedikta. Fotografija je bila posneta 
z avtobusne postaje. Na fotografiji je takratna 
Osnovna šola Benedikt s telovadnico (1980), 
prvi Vrtec Benedikt (1971) in idilična gaz, ki 
vodi od avtobusne postaje proti cerkvi Sv. Be-
nedikta (853). Točnega datuma fotografije sicer 
ne moremo določiti, vsekakor pa je 
bila fotografija posneta med letoma 
1980 (izgradnja osnovne šole) in 
1990 (ko so bile pričete aktivnosti za 
prvi prizidek k vrtcu).

Kot zanimivost smo posneli fo-
tografijo z istega mesta na današnji 
dan (9. 2. 2018) in vam jo prilaga-
mo v priponki. Na skrajni levi je 
viden del Športne dvorane Bene-
dikt z zunanjim igriščem (2005) 
in nova Osnovna šola Benedikt 

(2007), na sredini stari vrtec s prizidki (1991 
in 2001) in ustje geotermalne vrtine Be-2 
(2004), na desni v ospredju je novi Vrtec Be-
nedikt (2016), v ozadju cerkev Sv. Benedikta. 
Hvala za objavljen spomin! Lep pozdrav.«

Občina Benedikt, župan Milan Gumzar 
Pripravila: Bina Šijanec«

To smo doživeli tudi prvič in tudi mi smo 
veseli takih pisem; poleg tega pisma pa je bilo 
vsaj 10 klicev po telefonu (tudi gospod Zorko 
iz Benedikta) in ustna izjava Linde Lepoša, 
ki je omenila še dejstvo, da je bil v stari šoli 
obrat Peka, kjer so imele kruh številne delav-
ke in tudi nekaj delavcev Slovenskih goric. Te 
zgradbe danes ni več, zato je novi dokument 
časa fotografija, ki so jo zdaj posneli Benedi-
čani, in bi jo kazalo objaviti.

Vidimo, da te stare zgodbe pritegujejo, Ov-
tarjeve novice si celo izposodite, da pregleda-
te, kako je z razlago stare fotografije. 

Objavljamo novo iz leta 1963. Mirko Bru-
men seveda. Sankanje - piše na hrbtni strani. 
Ne vemo, kje, in ne vemo, kdo. Prepoznajte 
se. To bo imenitno. Pišite na: marija.sauperl@
lenart.sik.si, 051 338144

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

FUTSAL

1. SFL

Benedikt z zmago nad Ivančno gorico potrdil obstanek v 1. SFL 
V 16. Krogu 1. SFL so si nogometaši Benedik-
ta z zmago nad FC Ivančna gorica zagotovili 
obstanek v med slovensko elito. Varovanci 
Tomislava Novaka so že v uvodnih minutah 
srečanja preko dveh zadetkov Bojana Kle-
menčiča in zadetku Urbana Senekoviča po-
vedli s 3:0. Gostje so se sicer približali na 3:2, 
a so Benedičani do odmora rezultatsko po-
novno ušli za 3 zadetke (5:2). Novinci v ligi se 
kljub zaostanku niso predali ter s tremi zadet-
ki dvakrat približali Benedičanom na gol zao-
stanka. A domačini na krilih najučinkovitej-
šega igralca na tekmi Bojana Klemenčiča, ki 
je zadel še dvakrat, niso dovolili, da bi točke 
»odšle« iz Benedikta. Futsalerji iz Benedikta 
so tako slavili z rezultatom 7:5. Žal je veselje 

ob zmagi domačih skazila poškodba Mihe 
Čučka, na katerega trener Tomislav Novak v 
naslednjih tekmah ne bo mogel računati. Za-
dnjo tekmo rednega dela državnega prven-
stva bo ekipa KMN Benedikt Avtodeli Džauš 
odigrala v petek, 9. 3. 2018, ob 20.uri proti 
ekipi KMN Sevnica. Nato pa čakajo benedi-
ško ekipo še izločilne tekme, ki bodo odločale 
o naslovu državnega prvaka.
Lestvica 1. SFL po 16. krogu: 1. FC Litija 
(34), 2. KMN Dobovec Pivovarna Kozel (32), 
3. KMN Oplast (25), 4. FutureNet Maribor 
(25), 5. KMN bronx Škofije (25), 6. KMN 
Sevnica (14), 7. KMN Benedikt Avtodeli 
Džauš (12), 8. Siliko Rem Power (9), 9. Ivanč-
na Gorica (3). 

Derbi med ŽNK Cerkvenjak in Slovenskimi goricami brez zmagovalca
Lokalni derbi ženskega državnega prvenstva 
v futsalu med igralkami ŽNK Cerkvenjak in 
KMN Slovenske gorice se je minuli vikend 
(17. 2. 2018) po treh predhodnih zmagah Slo-
venskih goric tokrat končal brez zmagovalca. 
Po avtogolu Vanje Tanšek so do vodstva 1:0 v 
23. minuti srečanja prišle domačinke. Za deli-
tev točk je v 32. minuti z zadetkom poskrbela 
Larisa Fras. Žal so igralke Slovenskih goric 

zaradi poškodbe gležnja že v prvem polčasu 
ostale brez ene ključnih igralk, Tanje Voga. 
Obe slovenskogoriški ekipi čakata v tem vi-
kendu še zadnji tekmi rednega dela prven-
stva, v mesecu marcu pa polfinalni obračuni. 
Lestvica ženske futsal lige po 11. krogu: 1. 
KMN Slovenske gorice (29), 2. ŽNK Celje 
(23), 3. ŽNK Cerkvenjak (6), 4. Siliko Nova 
Panorama (4). 

Finale zimskih lig MNZ Maribor pripadel ŠD Pernica
Na zaključnem turnirju zmagovalcev zim-
skih lig Koroške in Slovenskih goric sta do-
minirali ekipi iz Slovenskih goric. Na finalni 
turnir, ki ga je organizirala MNZ Maribor, 
sta se uvrstili prvo in drugouvrščeni ekipi iz 
zimskih lig, ki so se igrale na Koroškem in v 
Slovenskih goricah. Da 
se na našem koncu igra 
kvaliteten futsal, so po-
kazali tako igralci ŠD 
Pernica kot tudi igral-
ci KMN Vitomarci. V 
obeh polfinalnih obra-
čunih proti Koroškim 
ekipam (KMN Ribnica 
na Pohorju in KMN 
Havaji) sta namreč sla-
vili ekipi, ki sta zasedli 
prvi dve mesti v zimski 
ligi DMN Lenart. ŠD 
Pernica je ugnala KMN 
Havaji 3:0, KMN Vito-
marci pa z enakim izi-
dom KMN Ribnica na 
Pohorju. V tekmi za 3. 

mesto so slavili igralci ekipe KMN Havaji, ki 
so s 4:3 ugnali Ribnico na Pohorju. V final-
nem obračunu pa so igralci ŠD Pernica z vi-
sokim izidom 10:3 premagali KMN Vitomar-
ce in tako zasluženo postali prvi zmagovalci 
zaključnega turnirja zimskih lig MNZM.

Portugalci Evropski prvaki v futsalu
Portugalska futsal reprezentanca se je na čelu 
z najboljšim evropskim igralcem futsala Ri-
cardinhom veselila svojega prvega naslova 
evropskih prvakov v futsalu. 11. prvenstvo 
stare celine je letos gostila Slovenija, ki se je z 
organizacijo prvenstva zelo izkazala. Najbolj-
še evropske futsal reprezentance  pa so z ve-
likim obiskom počastili tudi številni gledalci, 
ki so Stožice ob vseh slovenskih tekmah in v 
finalu napolnili do zadnjega kotička. Skupaj 
si je vse tekme evropskega prvenstva v Lju-
bljani ogledalo več kot 100.000 gledalcev.
Kot že rečeno, so se na vrh evropske futsal 

scene tokrat prvič v zgodovini povzpeli Por-
tugalci, ki so v napetem finalnem obračunu 
po zaostanku 1:2 naredili preobrat in ugnali 
Španijo s 3:2. Zmagoviti zadetek je v zadnji 
minuti drugega podaljška iz 10-metrovke 
dosegel Bruno Coelho. Za najkoristnejšega 
igralca prvenstva je bil izbran portugalski ka-
petan in eden največjih futsal zvezdnikov na 
svetu, Ricardinho, ki je bil s sedmimi zadetki 
tudi najboljši strelec prvenstva. V tekmi za 3. 
mesto so Rusi ugnali Kazakstan z rezultatom 
3:1 in si tako zagotovili bronasto medaljo. 

Slovenci na kolena spravili Italijo in osvojili 1. mesto v skupini
Dober vtis je na doma-
čem evropskem prven-
stvu pustila tudi naša, 
slovenska futsal repre-
zentanca, ki je na krilih 
kapetana Igorja Osred-
karja in odličnega vra-
tarja Damirja Puškar-
ja osvojila 1. mesto v 
skupini. Po nesrečnem 
remiju v otvoritveni 
tekmi proti Srbiji (2:2) 
bo v spominu ostala 
veličastna zmaga pro-
ti Italiji (2:1); slavje v 
nabito polnih Stožicah. 
V četrtfinalu so Slovenci morali priznati pre-
moč Rusije (1:2), a klub porazu so slovenski 

»futsallerji« dokazali, da se lahko kosajo tudi 
z najboljšimi reprezentancami na svetu. 

ŠD Pernica
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Razlika
»Kakšna je razlika med energetskimi 
napitki in špricerji?«
»Ne vem.«
»Energetski napitki ti dajo krila, špricerji 
pa pogon na vse štiri ...«

Papir
»Kakšne vrste papirja poznamo,« je 
učiteljica povprašala učence.
Otroci so eden za drugim našteli več vrst 
papirja: toaliteni papir, časopisni papir itd. 
Pepček pa je vzkliknil: »Poznamo tudi 
šnops papir.«
»Kje pa si slišal zanj,« je presenečeno 
povprašala učiteljica.
»Ko grema z atajem v gostilno, vedno 
naroči 'šnops pa pir!«

Sramota
Slovenski menedžer je šel v Švico na 
banko položit denar. »Vložil bi 60 tisoč 
evrov,« je diskretno zašepetal uslužbencu 
na bančnem okencu.
»Zakaj šepetate, kar na glas povejte. Pri 
nas v Švici ni sramota, če si revež.«

Učenje slovenščine
Nemški menedžer, ki je v Sloveniji kupil 
podjetje, se je učil govoriti slovensko.
»Z mojo frau sem skupaj že aht jare,« je 
dejal računovodji v podjetju.
»Gospod direktor, pravilno se reče: 'Z 
mojo ženo sem skupaj že osem let.'« mu 
je pojasil računovodja.
»Ne, s tvojo ženo sem skupaj šele tri 
tedne.«

Ločenec
»Kako se kaj počutiš, odkar te je zapustila 
žena,« je Petra povprašal sosed.
»Spim kot otrok,« je odvrnil Peter.
»Tako mirno spiš ...« je vrtal naprej sosed.
»Ne, pol noči spim, pol pa jočem,« je 
pojasnil Peter.

Evin problem
»Zelo sem žalostna, ker nimam nobene 
prijateljice, ki bi se ji lahko zaupala,« je 
Eva v raju dejala Adamu.
»Draga Eva, saj veš, da si zaenkrat edina 
ženska na svetu. Kaj pa bi povedala 
prijateljici, če bi bila na svetu še kakšna 
ženska,« je razumevajoče vprašal Adam.
»Zaupala bi ji, da me skrbi, da me varaš,« 
je planila v jok Eva.

Izbira poklica
Učiteljica je razlagala, da si mora poklic 
vsakdo izbrati sam. »Pepček, ti tako rad 
vse razložiš. Boš učitelj, ko boš velik,« je 
povprašala Pepčka.
»Ne. Oče in mama sta natakarja, zato 
bom verjetno tudi jaz natakar,« je odvrnil 
Pepček.
»Tega pa ne razumem. Če bi bila 
tvoja mama in ata narkomana, bi potem 
postal narkoman tudi ti,« ga je še enkrat 
povprašala učiteljica.
»Ne, potem bi verjetno postal učitelj.«

»Ubogi Nemci na jugozahodu Nemčije,« 
je pred dnevi pri malici vzdihnil rezkar 
Peter.

»Kaj pa jim manjka,« ga je radovedno 
povprašala šivilja Marica.

»Eh, ne vem, kaj naj ti rečem. Zadnje 
čase je na svetu iz dneva v dan huje,« je 
potarnal Peter.

»Ali so Nemcem na jugozahodu Nemčije 
znižali plače,« je vrtala naprej Marica.

»To ne. Sindikat IG Metal se je z deloda-
jalci na jugozahodu Nemčije dogovoril za 
to, da bodo delavcem v kovinski ter elek-
tro in tekstilni industriji s prvim aprilom 
plače dvignili za 4,3 odstotke. Pričakujejo, 
da bodo zaradi tega dvignili plače tudi za-
poslenim v drugih panogah,« je pojasnil 
Peter.

»Potem pa delavci na jugozahodu Nemči-
je zares niso ubogi,« se je v pogovor vključil 
mizar Tone. »V naši tovarni so nam me-
nedžerji plače zadnjič dvignili pred krizo. 
Sedaj pa se nam plače že desetletje niso zvi-
šale, čeprav iz leta v leto delamo bolj inten-
zivno. Plače še inflaciji ne sledijo, kaj šele 
dvigu produktivnosti dela.«

»Pri nas plače zares niso velike, samo na 
srečo še lahko normalno delamo in hodi-
mo v službo …« je dejal Peter.

»Delamo pa pri nas zares veliko,« je pov-
zdignila glas Marica. »V naši tovarni mo-
ramo skoraj vsak dan delati nadure, veli-

kokrat pa delamo tudi ob sobotah. Prejšnji 
teden sem delala v tovarni več kot 56 ur, 
kar je več kot dovoljuje zakon.«

»Srečnica,« je vzdihnil Peter. »Verjetno 
bi ti marsikateri delavec iz jugozahodne 
Nemčije zavidal.«

»Kaj za vraga bi mi zavidal,« se je razbu-
rila Marica. »Nizko plačo?«

»Zavidal bi ti, da si lahko toliko ur v služ-
bi,« je odvrnil Peter.

»Peter, si nor? Koliko časa pa delajo de-
lavci v jugozahodni Nemčiji,« je vzkliknila 
Marica.

»V tem je ravno problem. Doslej so šte-
vilni delali 35 ur na teden, sedaj pa so se 
sindikati s 700 velikimi delodajalci pogo-
dili, da bodo lahko delali dve leti 28 ur na 
teden, da bodo lažje usklajevali poklicne 
in družinske obveznosti,« je pojasnil Peter.

»Bravo, in kaj je s tem narobe,« je prese-
nečeno povprašala Marica.

»Ljuba Marica, veš da bodo morali de-
lavci v bodoče doma trikrat bolj garati, kot 
so doslej v službi. Redke so žene in otroci, 
ki so manj zahteven delodajalec oziroma 
odredbodajalec kot direktor v službi,« je z 
jokajočim glasom dejal Peter. »Najhuje pa 
je, ker lahko to pride tudi k nam.«

»Strašno,« je zaskrbljeno vzdihnil tudi 
Tone. »Ubogi Nemci! In ubogi mi, če nas 
to doleti. Morda bi pri nas lahko uvedli 
krajši delovni čas samo za ženske.«

Ubogi Nemci
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Parket v Stožicah, kjer je potekalo evropsko prvenstvo v futsalu, 
preizkusila tudi dekleta
V sklopu dneva sloven-
skega futsala, ki je po-
tekal v času evropskega 
prvenstva, 7. 2. 2018, so 
na parket poleg mlajših 
kategorij, veteranov, 
policistov in nogome-
tašev specialne olim-
pijade Slovenije stopila 
tudi dekleta. V krajšem 
prijateljskem srečanju 
so se med seboj pome-
rile kandidatke za prvo 
žensko člansko futsal 
reprezentanco. 

Dejan Kramberger

KARATE

3. krog OŠ lige 
V nedeljo, 4. 2. 2018, je v 
Selnici ob Dravi potekalo 
tekmovanje osnovnošolcev v 
karateju, in sicer 3. krog OŠ 
lige, ki jo prireja Karate zve-
za Maribor. Na tekmovanju 
je nastopilo 150 tekmovalcev 
iz 35 osnovnih šol, skupaj pa 
so opravili 185 nastopov. 
Tekmovalci so se pomerili v 
športnih borbah in tradicio-
nalnih katah  ter gledalcem 
prikazali dobro tehniko ka-
rateja. Na tekmovanju so na-
stopili tudi karateisti iz Le-
narta in v svojih starostnih 
kategorijah osvojili:
1. mesto – Luka Štandeker 
(borbe); 
2. mesto – Matija Sedonja 
(borbe), Luka Rola (kate), 
Vid Zarič (kate); 
3. mesto – Matija Sedo-
nja (kate), Luka Štandeker 
(kate), Gal Bauman (bor-
be), Luka Rola (borbe), Vid 
Zarič (borbe), Martin Za-
dravec (borbe), ekipno kate 
(Gal Bauman, Luka Lenart 
in Luka Rola).

Borut Močnik

Martin med kato

Luka Rola (rdeči) v borbi

Pomembni 
pogovori
Lenarški župan mag. Janez Kramberger 
je v prvih dveh mesecih letošnjega leta 
opravil vrsto pomembnih pogovorov in 
posvetovanj. Tudi v soboto, 10. februarja, 
se je dogovarjal o pomembnih projektih. 
Vsebine pogovora zaradi molka v pri-
stojnih občinskih službah nismo uspeli 
izvedeti, da pa je bil pogovor zelo resen 
in tehten, lahko potrdi okrog 1400 prič.

E. P.

NAMIZNI TENIS

Medobčinsko šolsko prvenstvo v namiznem tenisu na OŠ Lenart
V sredo, 31. januarja, je na Osnovni šoli Le-
nart potekalo medobčinsko šolsko namizno-
teniško prvenstvo. Tekmovali so učenci in 
učenke posamično. Med dekleti sta prvi dve 
mesti osvojili Zoja Škerget in Nuša Urbanič iz 
Osnovne šole Jurovski Dol, tretja je bila Živa 
Sužnik iz Osnovne šole Voličina. Med fanti 
je zmagal Nejc Meke iz Osnovne šole Lenart, 

na drugo mesto se je uvrstil Lovro Repič iz 
Osnovne šole Benedikt, tretje mesto pa je 
dosegel učenec Osnovne šole Voličina Am-
brož Vugrinec. Med ekipami so bili najboljši 
tekmovalci iz Osnovne šole Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol pred vrstniki iz Benedikta in 
Voličine.

E. P.
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Velikonočni sejem v Lenartu
Društvo Ovtar Slovenskih goric in Razvoj-

na agencija Slovenske gorice vas prijazno va-
bita k sodelovanju na tradicionalnem veliko-
nočnem sejmu, ki bo potekal na ploščadi na 
Trgu osvoboditve v Lenartu.

Sejem, na katerem se lahko predstavite in 

nakupujete, bo potekal v naslednjih terminih:
 - petek, 23. 3. 2018, od 11. do 15. ure,
 - sobota, 24. 3. 2018, od 9. do 13. ure,
 - petek, 30. 3. 2018, od 11. do 15. ure.

Priporočamo se za udeležbo z izdelki do-
mače in umetnostne obrti, s kulinaričnimi 

dobrotami, velikonočnimi 
voščili, z izdelki za krasitev 
velikonočnega časa in dru-
gimi artikli, navezujočimi 
se na tematiko sejma. 

Prosimo, da stojnico re-
zervirate na telefonski šte-
vilki 059 128 773, 051 660 
865 ali na elektronskem na-
slovu drustvo.ovtar@gmail.
com do torka, 20. 3. 2018. 
Število stojnic je omejeno! 

Prisrčno vabljeni, da 
predstavite svojo ponudbo!

Foto: M. K.

Delavnica za izvajanje ukrepa  
LEADER/ CLLD

Ob koncu meseca januarja je v Ljublja-
ni v organizaciji Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano pote-

kala delavnica na temo Nadaljnje izvajanje 
ukrepa LEADER/CLLD in novosti pri tem 
ukrepu. Delavnice smo se udeležili tudi pred-
stavniki LAS Otar Slovenskih goric. Tematika 
je bila zaradi sprejetja 3. spremembe Uredbe 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi sku-
pnost, v programskem obdobju 2014–2020 še 
toliko bolj zanimiva.

V prvem delu so bile predstavljene spre-
membe omenjene uredbe, ki občutno spre-
minjajo tudi Javne pozive za Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja in Evropski 
sklad za regionalni razvoj, ki ju razpisuje tudi 

LAS Ovtar Slovenskih goric. Zbrane je v dru-
gem delu nagovoril generalni direktor Agen-
cije Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja Benedikt Jeranko, ki je opo-
zoril na pomanjkljive in nepopolne vloge, ki 
so s strani LAS posredovane na Agencijo. Ob 
pereči temi se je razvila razprava, v katero 
so se vključili tudi predstavniki LAS in opo-
zorili na predolge postopke odobritve vlog 
ter na izjemno birokratsko zahtevnost vlog. 
Tako je po besedah Benedikta Jeranka čakal-
na doba približno 5 mesecev od oddaje vloge 
na Agencijo. Do sedaj je bila pregledana slaba 
tretjina oziroma 137 od 330 prejetih vlog, ve-
lika večina (razen dveh) jih je bila pozvana k 
dopolnitvi vloge.

Da bi sodelovanje med 
LAS in Agencijo bilo lažje 
in s tem postopki hitrejši, 
so v nadaljevanju predstav-
niki Agencije predstavili 
glavne pomanjkljivosti in 
nepravilnosti pri obdelavi 
vlog ter nas opozorili na 
rdeče zastavice oziroma 
sume na goljufije, ki se oči-
tno pojavljajo tudi v prija-
vah na ukrepe za razvoj 
slovenskega podeželja. 

M. K. in M. G.,  
foto: DRSP 

Najava občnega zbora

Društvo za razvoj podeželja  
Ovtar Slovenskih goric 

vabi člane in članice na redni občni zbor, 
ki bo v sredo, 14. marca 2018, ob 17. uri v Centru Slovenskih goric  

(Trg osvoboditve 9, Lenart). 

Ob tej priložnosti bomo obeležili 10. obletnico delovanja društva in  
se družili ob Ovtarjevih dobrotah.

Vabljeni!

Rok za prijavo operacij je 28. februar 2018!
Drugi (zadnji) rok za oddajo vlog na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ci-

ljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric na območju občin: Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki bodo financira-
ne iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESRR), je 28. februar 2018.

Celotno besedilo javnega poziva je objavljeno na spletni strani www.lasovtar.si. Infor-
macije so zainteresiranim na voljo na sedežu LAS (obvezen predhodni dogovor), po elek-
tronski pošti: info@lasovtar.si in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865 vsak delavnik med 
9. in 13. uro. 

Do izteka prvega roka (18. 1. 2018) je prispelo 10 vlog za prijavo operacije. Vse vloge 
bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih 
ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Jabolka
Eno jabolko na dan 
drži zdravnika vstran, 
je ljudska modrost, ki 
govori o zdravilnosti 
tega domačega sadeža. 
Mislim predvsem na 
tista jabolka, ki so pri-
delana na naravi prija-
zen način. Zreli plodovi 
vsebujejo vitamine C, B, 
A, celulozo, sladkorje, 
kisline, pektin, vosek in minerale. Uživamo 
sveža, kuhana, pečena, v obliki čaja, soka in 
kisa. Pri tem je pomembno, da niso mrzla, 
da jih jemo počasi in temeljito prežvečimo, 
saj so tako lažje prebavljiva. Ne lupimo jih, 
ker je največ vitaminov ravno v olupku. Če 
so jabolka redno na našem jedilniku, krepi-
mo imunski sistem, srce, ožilje, dlesni, zobe, 
boljšamo telesno vzdržljivost, se varujemo 
pred razvojem rakastih celic, pospešujemo 
presnovo, znižujemo holesterol, odvajamo 
vodo iz telesa, uravnavamo krvni tlak, či-
stimo ožilje, si pomagamo pri driski in za-
prtju, znižujemo nivo sladkorja v krvi, lažje 
shujšamo, omilimo težave revme in putike, 
hripavost, opekline, zgodnje staranje telesa, 
si pomirimo živce, bolje spimo, tudi naši 
možgani delujejo bolje, blažimo opekline, 
kašelj in manjšamo število astmatičnih na-
padov. Proti zaprtju vsako jutro na tešče 
pojemo eno do dve sveži ali malo pečeni 
jabolki. Pri driski jabolko nastrgamo, po-
čakamo, da porjavi, in uživamo. Takšna 
jabolka so odlična hrana pri črevesnem ka-
tarju. Čistilna kura, ki si jo je dobro privo-
ščiti vsaj enkrat na mesec: za zajtrk spijemo 
kozarec domačega jabolčnega soka, ki mu 
dodamo sok polovice limone. Sok naj bo 
mlačen, pijemo ga po požirkih. Dopoldan 
pojemo eno do dve sveži jabolki, opoldan 
pijemo mlačen čaj iz jabolčnih olupkov z 
dvema žličkama medu. Čez dve uri zauži-
jemo tri do štiri jabolka. Med 15. in 17. uro 
popijemo kozarec jabolčnega soka, pred 
spanjem pa pojemo krožnik tople jabolčne 
kaše z dvema žličkama medu. Za pomirja-
nje živcev pijemo čaj iz jabolčnih olupkov, 
oslajen z medom. Proti hripavosti jemo 
topla pečena jabolka z medom. Jabolčni 
kis učinkuje podobno kot sveža jabolka. Za 
izboljšanje imunskega sistema in zmanjša-
nje telesne teže si pripravimo sirup iz litra 
jabolčnega kisa in kilograma medu. Obo-
je dobro premešamo, da dobimo sirup,ki 
ga hranimo na hladnem, temnem mestu, 
uživamo žlico sirupa na dan, razredčene-
ga v topli vodi. Maska za obraz za suho in 
starejšo kožo: 3 do 4 žlice svežega jabolč-
nega soka, 2 žlici gline, 1 žlica olja pšenič-
nih kalčkov. Dobro premešamo, nanesemo 
na obraz in pustimo učinkovati od 20 do 
30 minut. Za boljšo prekrvavitev kože na 

obrazu jo zmasiramo z 
notranjo stranjo jabolč-
nega olupka. Za lase 
uporabljamo sok kuha-
nega jabolka, skupaj s 
čajem ali sokom breze. 
Mešanico nanesemo 
na lasišče in masiramo. 
Starostne, sončne pege 
in druge madeže na koži 
mažemo z jabolčnim 

kisom. Za zdravljenje mozoljaste kože mo-
zolje namažemo z jabolčnim kisom 6-krat 
dnevno, do 5 dni. V prehrani so jabolka 
nepogrešljiva, saj iz njih lahko pripravimo 
mnoge jedi: čežano, štrudelj, ocvrta jabol-
ka, hren z jabolki, kompot, pečena z orehi, 
jabolčno potico, jabolčno juho, fižolovo 
juho z jabolki, »plehušco« (za recept pov-
prašajte svoje babice, saj je to stara kmečka 
jed).

Ker je jablana naše pogosto sadno drevo, 
ga nisem opisovala, zato raje nekaj o trav-
niškem sadovnjaku, ki se običajno nahaja 
v bližini domačije. V njem na večji razdalji 
kraljujejo naše sadne vrste: češnje, jabla-
ne, hruške, orehi, slive ... Večina so to ve-
ličastna stara visokodebelna drevesa. Tak 
sadovnjak ni le ohranitev naše kulturne 
krajine, ampak dom številnim pticam (žol-
nam, škorcem, sinicam, brglezom, plezalč-
kom, pogorelčkom, muharjem, vrabčkom, 
redki smrdokavri, čukom, sovam ...), tudi 
netopirji, polhi, podleski, kune, ježi ... naj-
dejo tu svoj življenjski prostor. Ne smemo 
pa pozabiti na mnoge travniške cvetoče 
rastline, na katerih opazujemo metulje, 
čebele, ose, pajke ... V takšnih sadovnjakih 
uživamo v prvih majniških češnjah in tudi 
poznih zimskih hruškah. Tu najdemo tudi 
stare sorte jablan: grafnštajn, beličnik, raz-
lične renete, kanadke, ledrovke, carjeviče 
ali mojčike, mošancelj, bobovec, krivope-
celj, london peping, rožmarinke, žitnice ... 
Sama sem se vedno najbolj veselila sočnih 
rdečih jakobšc, ki so zorele ob Jakobovem 
in drobnih carjevičev, ki smo jih imenovali 
goričnice in so imele lepa rdeča lička, oku-
sno meso in čudovit vonj, ki si ga še vedno 
lahko prikličem v spomin. Posebnost pa so 
bili »škrobotlji«. Ko si jih potresel, si slišal 
zvok pečk. Posebno veselje za nas otroke pa 
je bila skupna jesenska paša živine, ko smo 
si v žerjavici pekli tudi jabolka. Mirko Pera-
šek je o travniških sadovnjaki zapisal, da so 
živ spomin na preteklost, v njih je zapisa-
na zgodovina trdega in veselega kmečkega 
dela. V senci jablan, hrušk, češenj, orehov 
so se pletle številne zgodbe minulih časov. 
Če bodo ti sadovnjaki posekani, bodo izgi-
nila tudi številna bitja, ki jim je sadovnjak 
dom.

Marija Čuček


