VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

LETO V | 26. APRIL 2013 | ŠTEVILKA 4 (38) | CENA: 1,70 €

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

IZ VSEBINE
PP

Spremembe za brezposelne in delodajalce	

2

PP

7. praznik občine Sv. Jurij v Slov. goricah

4

PP

V Benediktu plazovi povzročili ogromno škodo

5

Zaključni račun in proračuna občine
Cerkvenjak za 2013 in 2014

6

Investicije v občini Lenart in seja
občinskega sveta

7

PP

Sveta Ana: začetek del na projektih; draga zima

8

PP

Modernizacija cest in razsvetljave v Sveti Trojici

8

PP

PP

PP

PP

PP

PP

V benediški občini bodo med čakanjem na denar iz
države za silo zakrpali plazove.

Sveta Ana se pripravlja na začetek del na pomembnih
občinskih projektih.

Ovtarjeve novice 15_38.indd 1

PP

PP

Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2013
od 24. do 26. maja

12

PP

Znanje za razvoj

PP

Z naravo; ekoremediacije po lenarško

PP

Med ljudmi, feljton, spomini

14-16

PP

Iz kulture: prireditve, jubileji, srečanja

16-17

PP

Šport, za razvedrilo

18-19

PP

Iz dejavnosti LAS Ovtar Slovenskih goric

V Cerkvenjaku ob pripravah nove investicije s pridom
izkoriščajo dosedanje.

Občina Sveta Trojica stopa v pomlad z uspešno
zaključenimi in novimi načrti.

9-11

PP

PP

12-13
13

20

Obmestno lenarško naselje Radehova čaka na izpolnitev
državnih obljub.

Jurovski Dol je do praznika občine vidno spremenil
svojo podobo, a bo ta še lepša.

Foto D. Kramberger, E. Pukšič

»Jurjevi dnevi v deželi so zdaj!«
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je v prebujeno pomlad
stopila z bogatim praznovanjem svojega 7. praznika. Prireditve
se vrstijo od 12. aprila do 11. maja.
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Kaj prinaša dogovor nove vladajoče koalicije?

Proti gospodarskemu kriminalu in korupciji

P

o tem ko je državni zbor izglasoval nezaupnico stari vladi, smo dobili novo
na čelu z Alenko Bratušek. Skupaj
z novo vlado smo dobili tudi nov dogovor
med strankami nove vladajoče koalicije (PS,
SD, DL in DeSUS) o tem, kaj bo nova vlada
počela in za kaj se bo zavzemala.
Prva naloga, ki si jo je nova vlada zadala,
je umiritev političnih strasti v državi. To namerava doseči z dvigom politične kulture, s
krepitvijo socialnega dialoga, z dialogom s
civilno družbo, s strokovno argumentacijo
političnih odločitev in depolitizacijo kadrovanj. Državna uprava in zakonodajna oblast
pa naj bi v pripravo predpisov in postopke
odločanja vključevali javnost.
Na gospodarskem področju nova vladajoča koalicija napoveduje, da si bo prizadevala
za krepitev konkurenčnosti in izboljšanje
poslovnega okolja, za državne spodbude za
zeleno razvojno politiko, za izgradnjo infrastrukturnih projektov iz sredstev Evropske unije in javno-zasebnega partnerstva,
za spremembe insolvenčne zakonodaje, za
uvedbe olajšav za odpiranje novih delovnih
mest, za subvencioniranje prvih zaposlitev
mladih po končanem šolanju in za še nekatere ukrepe.
V novi vladajoči koaliciji napovedujejo
tudi konsolidacijo javnih financ z znižanjem
proračunskega primanjkljaja s poudarkom
na racionalizaciji javne uprave ter v skrajnem primeru tudi z dvigom davka na dodano vrednost. Ob tem pa opozarjajo, da bo
letos primanjkljaj povečala intervencija za
sanacijo bank.
Nova koalicija napoveduje tudi učinkovi-

to koriščenje sredstev iz nove finančne perspektive Evropske unije za obdobje od leta
2014 do 2020. Javnemu sektorju pa naj bi
vrnili ustrezen pomen in mesto v družbi ter
okrepili njegov razvojni potencial.
Dogovor koalicijskih strank govori tudi o
upravljanju državnega premoženja. Zakon
o Slovenskem državnem holdingu, ki je bil
sprejet pred kratkim, naj bi dopolnili tako,
da državnega premoženja ne bi prenesli
na holding, ohranila pa bi se centralizacija
upravljanja državnega premoženja. Ustanovili naj bi Slovenski državni holding, ki bi
upravljal z državnim premoženjem. Holding
naj bi poskusil prodati vsaj eno večjo gospodarsko družbo v lasti države. Prihodke od
prodaje in razpolaganja naj bi namenili za
pomoč in spodbude gospodarstvu.
Kar se tiče slabe banke, pa je po mnenju
nove vladajoče koalicije sanacija bančnega sistema nujna. Zato naj bi vlada izvajala
ukrepe za stabilizacijo bančnega sistema,
skladne s sprejetim zakonom, ki predvideva zadosten nabor ukrepov. Zakon o slabi
banki, ki je bil sprejet pred nedavnim, pa
namerava nova vlada dopolniti s potrebami
prakse in stališči stroke.
Nova vladajoča koalicija napoveduje tudi
boj proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. Zagotovila naj bi dobre pogoje za izboljšanje rezultatov kriminalistične policije,
državnega tožilstva in sodišč. Zakon, ki ureja
odvzem protipravnega premoženja, pa naj bi
spremenili tako, da bi postal bolj operativen.
Prav tako napoveduje zmanjšanje sodnih zaostankov in debirokratizacijo ter skrajšanje
odločanja v upravnih postopkih.

Novela zakona o urejanju trga dela

Spremembe za brezposelne in delodajalce

V

prvi polovici tega meseca (12. aprila) so začele veljati spremembe zakona o urejanju trga dela, ki so prinesle nekatere spremembe za brezposelne
delavce, iskalce zaposlitve in delodajalce. Ob
tej priložnosti je Zavod
Republike Slovenije za
zaposlovanje pripravil
novinarsko konferenco, na kateri so javnost
seznanili z novostmi.

omenjene dneve skrajša prejemanje denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, delodajalcu pa zavod za iste dneve povrne nadomestilo plače, ki jo je izplačal delavcu.

Razpisov ne bo več
treba prijaviti na zavodu za zaposlovanje
Po novem zasebnim
delodajalcem prostega delovnega mesta
ni več treba obvezno
prijaviti na zavodu
za zaposlovanje, pač
pa lahko za objavo na Vodstvo zavoda za zaposlovanje (prva z desne generalna direktorica
javnem mestu (denimo Zlatka Srdoč Majer, vodja službe za zaposlovanje Dorotea Verša Paić in
namestnica generalne direktorice Anka Rode) je pred uresničevanjem
na oglasni deski pred novega zakona o trgu dela javnost seznanilo s spremembami.
tovarno ali v lokalnem
časopisu), ki ostaja obNova ugodnost za mlade in starejše
vezna, poskrbijo sami. Zavod pa bo tudi v
bodoče brezplačno objavljal prosta delovna
Brezposelni, ki so mlajši od 30 let, lahko
mesta za tiste delodajalce, ki bodo to želeli.
po novem prejemajo denarno nadomestilo
Obvezno pa morajo prosto delovno mesto
za čas brezposelnosti dva meseca, če so bili
na zavodu prijaviti in objaviti delodajalci iz
pred nastankom brezposelnosti zavarovani
javnega sektorja in gospodarske službe v venajmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih.
činski državni lasti.
Osnova za odmero denarnega nadomestila
Delavci se lahko po novem na zavodu za
je povprečna prejeta plača v zadnjih 5 mesezaposlovanje prijavijo že v času odpovecih pred nastankom brezposelnosti.
dnega roka, ko dobijo odpoved pogodbe o
Brezposelni, ki so ob ponovnem uveljazaposlitvi zaradi poslovnih razlogov ali nevljanju denarnega nadomestila dopolnili
sposobnosti. Prijaviti se morajo najkasneje
57 let ali imajo 35 let zavarovalne dobe in
v treh dneh po prejemu odpovedi. Delodajim po izteku nadomestila manjka največ 2
jalec mora takšnemu delavcu omogočiti, da
leti do izpolnitve pogojev za starostno upoje vsaj en dan v tednu odsoten z dela zaradi
kojitev, imajo pravico do plačila prispevkov
iskanja zaposlitve. Takšnemu delavcu se za
za obvezno socialno zavarovanje za obdobje
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dveh let do upokojitve.
Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti v prvih treh mesecih po novem znaša
80 odstotkov, v naslednjih devetih mesecih 60 odstotkov in po izteku enega leta 50
odstotkov povprečne mesečne plače, ki jo je
upravičenec prejel v zadnjih 8 mesecih pred
nastankom brezposelnosti.
Izplačano denarno nadomestilo ne sme
biti višje od 892,50 evra bruto oziroma
673,95 evra neto. Najnižje nadomestilo pa
ne sme biti nižje od 274,05 evra neto.

Do sedaj so podatke za odmero denarnega
nadomestila brezposelnih zagotavljali njihovi nekdanji delodajalci na posebnih obrazcih. Po novem ugotavlja osnove za odmero
denarnega nadomestila zavod sam na podlagi podatkov iz davčne uprave.
Po besedah generalne direktorice zavoda
dr. Zlatke Srdoč Majer bodo spremembe
prispevale k večji varnosti in zaščiti zaposlenih, k večji prožnosti zaposlovanja ter k
poenostavitvi administrativnih postopkov.

Program javnih del lahko sprejmejo tudi občine
Po noveli zakona o urejanju trga dela je
lahko brezposelna oseba vključena v javna
dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu
dela pa se lahko ponovno vključi, vendar
pri istem izvajalcu javnega dela največ še
za leto dni.
Po novem lahko tudi občina sprejme
program javnih del, če v celoti zagotovi
sredstva za njegovo izvajanje. Predlagani
program javnih del mora biti v skladu z
zadnjim javnim povabilom za izbor pro-

gramov javnih del, ki je objavljeno na spletni strani zavoda za zaposlovanje. Soglasje
pred sprejemom programa daje zavod. To
pomeni, da lahko občina sprejme program
javnih del, tudi če je javno povabilo za izbor programov javnih del že zaključeno.
Brezposelni se vključujejo v takšna javna
dela v skladu s ciljnimi skupinami iz zadnjega javnega povabila. Z brezposelno
osebo sklene pogodbo o vključitvi v javno
delo zavod.

PoiščiDelo.si

Pridobitev za brezposelne
Brezposelnim delavcem, ki se morajo redno
javljati zavodu za zaposlovanje, poslej ne bo
treba več tolikokrat kot doslej osebno obiskati
zavoda, saj se bodo lahko svojemu svetovalcu
ali svetovalki zaposlitve javljali preko spletnega portala PoiščiDelo.si. Številni brezposelni
delavci, ki so se morali doslej na zavod voziti
z avtobusi ali svojimi avtomobili, bodo zaradi
tega tudi precej prihranili.
Prenovljena oziroma nadgrajena spletna
stran Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje PoiščiDelo.si je začela delovati 10. aprila.
Zavod za zaposlovanje sedaj preko nje že komunicira s privaljenimi brezposelnimi osebami, ki jih je v tem trenutku že okoli 123.600.
Lani so na spletni strani zavoda za zaposlovanje zabeležili skoraj 9,3 milijona obiskov
oziroma več kot 25.000 na dan. Doslej so lah-

ko iskalci zaposlitve na spletni strani zavoda
pregledovali prosta delovna mesta ter se naročali na SMS in e-obvestila zavoda. Po novem pa bodo preko spletne strani PoiščiDelo.
si lahko komunicirali tudi s svojim osebnim
svetovalcem. Po e-pošti mu bodo poročali o
iskanju zaposlitve in spremembah zaposlitvenih ciljev, on pa jih bo preko spleta napotil k
delodajalcu in jih vabil na usposabljanja. Ker
večina iskalcev zaposlitve še nima registriranega elektronskega podpisa, bodo morali na
zavod priti osebno vsaj dvakrat - ob prijavi
in ob podpisu zaposlitvenega načrta, sicer pa
bodo lahko z zavodom komunicirali preko
spletnega portala.
Svetovalno delo preko portala bo na zavodu izvajalo 60 e-svetovalcev, postopno pa jih
bodo za to delo usposobili še več.

Za prejemnike starševskih nadomestil najbolj varna pritožba
Na Davčni upravi Republike Slovenije (Durs)so se pri pripravi informativnih izračunov za plačilo dohodnine pri 8306 zavezancih, ki so lani prejemali starševska nadomestila, krepko ušteli, saj jim teh nadomestil niso pravilno upoštevali. Do napake je prišlo
pri podatkih o izplačilih starševskih dodatkov za december 2011, ki so bili dejansko
izplačani januarja 2012 in jih je tako treba prišteti k dohodkom v lanskem letu.
Problem je v tem, da so po zakonu davčni zavezanci, ne glede na to, da jim informativne izračune pripravlja Durs, sami odgovorni za pravilno prijavo dohodnine. Če jo
zavezanec napove napačno za več kot en evro navzgor ali navzdol, mu po črki zakona
preti plačilo globe v višini od 400 do 1200 evrov. Zato je za vse davčne zavezance, ki jim
je Durs poslal napačen izračun, najbolje, da Dursu pošljejo pritožbo. Rok za pritožbo
izteče 3. maja. Obrazce je mogoče dobiti na vseh davčnih uradih in izpostavah Dursa,
pa tudi na njegovih spletnih straneh.
V teh dneh si sicer pristojni ministri prizadevajo, da bi problem rešili na Dursu sami,
vendar je govorjenje eno, kaj se bo iz tega v tej naši ne-pravni državi izcimilo, pa drugo.
Zato je za zavezance najbolj varno, da se pritožijo.

Novela obrtnega zakona

Članstvo v OPZ poslej prostovoljno
Po tem ko je državni svet izglasoval veto
na novelo obrtnega zakona, po katerem naj
bi bilo članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v bodoče prostovoljno,
so poslanci o njej ponovno odločali ter jo
ponovno potrdili z 58 glasovi za in 15 proti.
Tako je sedaj članstvo v Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS), ki je bilo doslej
obvezno, prostovoljno. Vsak dosedanji član
OZS se lahko sam prostovoljno odloči, ali bo
še naprej član te zbornice ali ne.
Takšna odločitev poslancev v državne zboru je v veliki meri posledica posvetovalnega

referenduma, ki ga je pred časom med člani
izvedla obrtno-podjetniška zbornica sama.
Udeležba na njem je bila sicer slaba, vendar
pa se je večina tistih, ki so na referendumu
sodelovali, odločila za prostovoljno članstvo
v OZS. Na referendumu je od 51.318 članov
OZS sodelovalo 9320 oziroma 18,6 odstotka
članov. Skoraj 70 odstotkov tistih, ki so na
referendum prišli, se je odločilo za prostovoljno članstvo. Za dosedanjo obliko članstva v OZS pa je oddalo glas 30,7 odstotka
udeležencev referenduma.
T. K.
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OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Slovenskogoriški odbor DL

V

Gostišču pri Antonu v Cerkvenjaku je Državljanska lista 25. februarja ustanovila že dvaintrideseti
lokalni odbor. Občinski odbor Državljanske liste Slovenske gorice (OO DL Slovenske gorice) zajema vse občine iz Upravne
enote Lenart oz. nekdanje skupne občine
Lenart. V občinski
odbor so tako vključeni predstavniki občin
Lenart, Cerkvenjak,
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta
Ana, Benedikt in Sveta Trojica v Slovenskih
goricah. Ustanovitve
občinskega odbora
sta se udeležila tudi
dr. Janez Šušteršič, bivši finančni minister,
ter poslanec Branko
Kurnjek, ki je konec januarja sprejel poslanski mandat in se pridružil poslanski
skupini Državljanske liste. Pred ustanovnim zborom sta si ogledala nove objekte
v razvijajoči se cerkvenjaški industrijski
coni, vključno z moderno avtomehanično
delavnico in ročno avtopralnico.

Zbor članov je potrdil statut občinskega odbora in izvolil predsednika ter člane sveta.
Občinski odbor Slovenske gorice bo vodil
Mirko Kozar. Ta je v nastopnem govoru izpostavil visoko število neopredeljenih volivcev in tistih, ki sploh ne bi volili.
»Tem ljudem je potrebno dati upanje in
predvsem zgled, in to s pravičnostjo, etiko
in moralo,« je prepričan. Poudaril je pomen
usmeritve v zagotovitev delovnih mest, ki bi
ljudem omogočala dostojno plačo in s tem
dvig potrošnje, kar bi koristilo gospodarstvu.
Predsednik OO DL Kozar povzema programske usmeritve stranke na državni in
lokalni ravni:
»DL zagovarja učinkovitejšo in hkrati socialno ter ekološko pravičnejšo družbo, kot
jo imamo sedaj. Naša temeljna vrednostna
občutja so želja po pravičnosti, enakopravnosti, solidarnosti in sočutju. Spoštujemo in
se zavzemamo za uveljavljanje vsesplošnih
človeških in družbenih vrednot, v našem
delovanju pa še posebej izpostavljamo konstruktivnost in sodelovanje, strokovnost,
verodostojnost, liberalnost, inovativnost,
strpnost in predvsem odgovornost. Zavzemamo se za učinkovito državo, ki bo servis

za državljane in podjetja. Država mora zagotoviti učinkovit sodni, upravni, zdravstveni,
izobraževalni in socialni servis. Država mora
delovati odprto in pregledno, njeni funkcionarji in uslužbenci, zlasti vodilni, morajo
delovati odgovorno. Država mora delovati

9. maja čajanka z ministrom Dejanom Židanom
9. maja 2013 ob 19. uri Socialni demokrati vabimo občanke in občane v
Center Slovenskih goric v Lenartu na čajanko z ministrom za kmetijstvo in okolje
mag. Dejanom Židanom.

Volilna konferenca SDS Sveta Trojica

V
v korist državljanov in ne skritih omrežij,
ki se napajajo na račun napredka vseh ostalih njenih prebivalcev. Vsi segmenti javnega sektorja morajo delovati profesionalno,
učinkovito in prijazno do uporabnikov.«
V prostoru osrednjih Slovenskih goric postaja slovenskogoriški odbor Državljanske liste
nov politični dejavnik. Mirko Kozar:
»Na področju lokalne politike se DL zavzema za javno in dostojanstveno razpravo
o vseh relevantnih političnih, gospodarskih
in socialnih temah. Tudi občinska oblast
mora predstavljati skupni servis za dobrobit
vseh ljudi in se mora vsestransko odzivati na
predloge in zahteve občanov. Javni denar je
naše skupno dobro in občani imamo pravico, da soodločamo in smo obveščeni o tem,
kako so ta sredstva porabljena.«
Državljanska lista je tudi v tem mandatu
vladna stranka.
»V novi vladi nas čaka veliko težkih preizkušenj in novih izzivov. Kot je dejal predsednik stranke dr. Gregor Virant, se ne slepimo, da bodo že z imenovanjem nove vlade
izginili problemi, ki so se v naši skupnosti
kopičili in stopnjevali desetletja. Je pa narejen korak k zastavljenim ciljem Državljanske liste, ki premore dovolj znanja, izkušenj
in preudarnosti za gradnjo temeljev boljše,
uspešnejše in pravičnejše Slovenije. To prepričanje predsednika DL delimo tudi člani
Občinskega odbora Državljanske liste Slovenske gorice.«
Edvard Pukšič

torek, 12. marca 2013, smo se v poznih večernih urah zbrali pred halo
Tivoli v Ljubljani, nato je sledila

V

srečanja ter pogovora z mag. Tanjo Fajon in
mag. Mojco Kleva Kekuš, poslankama Socialnih demokratov v Evropskem parlamentu.

nočna vožnja proti Strassburgu v Franciji.
V prelepo mesto Strassburg smo prispeli v
sredo dopoldan okoli desete ure. V mrzlem
jutru smo si ogledali mesto in njegove znamenitosti. Po kosilu smo se namestili v hotelu ter se pripravili za ogled evropskega parlamenta. Z avtobusom smo se odpeljali do
evropskega parlamenta, kjer smo spremljali
glasovanje v plenarni dvorani in se veselili

Ogledu parlamenta in pogovoru s poslankama je sledila še večerja z damama.
Naslednji dan, v četrtek, smo po obilnem
zajtrku imeli voden ogled Palais de l'Europe
in nagovor veleposlanika Damjana Berganta. Prav zanimivo in posebno doživetje je
bilo sedeti v parlamentarni dvorani, še bolj
pa povedati nekaj o svoji deželi pred vsemi
v parlamentu.
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všečnostim smo srečno prispeli domov v
petek okoli šeste ure zjutraj.
Gregor Lasecky, SD Sveta Ana

Vabljeni!

Lenarški SD na obisku v Strassburgu
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Po prostem popoldnevu smo se zvečer
zbrali na avtobusu in se odpravili nazaj proti
naši domovini. Kljub velikim snežnim ne-

soboto, 6. aprila, so se na volilni in
predkongresni konferenci sestali
člani Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Sveta
Trojica. Konference sta se
udeležila tudi predstavnika glavnega tajništva SDS
iz Ljubljane gospa Eva
Pajtler in gospod Damjan
Meško. Na konferenci sta
bila prisotna tudi poslanec
DZ Francko Breznik ter
predsednik Ptujske regijske koordinacije SDS Aleš
Luci. Iz sosednjih OO SDS
so bili prisotni predsedniki
z območja Upravne enote
Lenart.
Obširno poročilo o delu odbora je podal
Peter Leopold, ki je poudaril, da je z delovanjem odbora zelo zadovoljen, saj je bilo
ob prevzemu funkcije včlanjenih 33 članov,
danes pa jih je 71. Izpostavil je tudi najpomembnejše aktivnosti. Vidni rezultati so pri
izidih volitev in referendumov, kjer volivci v
občini v večini podprejo predloge SDS. Svojo vlogo dobro opravljajo tudi štirje občinski svetniki, ki predvsem v občinskem svetu
opozarjajo na problematiko v kraju in aktivno delujejo v društvih,. Po sprejetem programu dela so sledile volitve članov občinskega
izvršilnega organa. Tako se je s funkcije
predsednika poslovil dosedanji predsednik
Peter Leopold, ki je stranko vodil od ustanovitve občinskega odbora leta 2006, za novega predsednika pa je bil soglasno izvoljen
Kristjan Ploj iz Zg. Porčiča.

Prisotni gostje ter novi predsednik so se
Petru Leopoldu zahvalili za dosedanje delo

in pomoč, ki so jo ob prevzemu funkcij
bili deležni novoizvoljeni predsedniki Občinskih odborov SDS Sveti Jurij, Benedikt
in Lenart. Posebno zahvalo sta izreka Eva
Pajtler iz Glavnega tajništva SDS in državni poslanec Francko Breznik. Pred koncem
konference so članici Evi Horvat podelili
priznanje - bronasti znak SDS za njeno dolgoletno delo v stranki.
Peter Leopold se je zahvalil številnim prisotnim članom OIO in članom nadzorne
komisije za korektno sodelovanje. Prav tako
se je zahvalil predsednikom sosednjih občinskih odborov ter vsem članom, s katerimi
je bilo prijetno sodelovati. Novo izvoljenemu predsedniku je zaželel veliko uspehov
pri vodenju stranke in obljubil pomoč, v kolikor jo bo potreboval.
Peter Leopold

Preostalo nam ni nič drugega kot upor

Č

e sodim po objavah v Ovtarjevih in
Domačih novicah leta 2012 o 27.
aprilu – dnevu upora, ni bilo na območju osrednjih Slovenskih goric nobene
proslave v spomin na ta zgodovinski dogodek, česar ne morem verjeti. Upam, da
bomo lahko o letošnjem praznovanju brali v
prihodnjih številkah obeh časopisov.
Škoda, da se slovenska politika ne more
dogovoriti o pomenu dneva upora za slovenski narod. Desnica še vedno trdi, da so
se tudi domobranci borili za svobodo slovenskega naroda, čemur levica, razumljivo,
nasprotuje. Zgodovinska dejstva o tem so
znana in žalostno je, da jih nekaj manj kot
polovica Slovencev negira.
Morda je prav, da si zato prikličemo v spomin moj pogovor z dr. Francetom Bučarjem,
ki sem ga objavil v reviji Svobodna misel in
kasneje v knjigi o 2. svetovni vojni Nasilje,
žrtve, upor.
Na vprašanje, zakaj je bil potreben upor,
je med drugim odgovoril: »Preostalo nam
ni nič drugega kot upor. Bili smo soočeni s
tem, da z uporom kakorkoli preživimo ali
pa se prepustimo Hitlerju, ki je načrtoval
izbris Slovencev. Dejstvo je, da so izbris slovenskega naroda načrtovali ne samo Nem-

ci, ampak tudi Italijani.
Izbire ni bilo. Upor je bil
potreben tudi zato, ker
okupacija pomeni negacijo človekove in narodne
osebnosti.«
Bučar v pogovoru seveda ni mogel tudi
mimo zgodovinskega dejstva o vlogi partije
med NOB. O tem pravi: »Partija se je bojevala za narodno osvoboditev, ki je bila zanjo
priložnost za uresničitev njenih ideoloških
ciljev. Partija je bila najdoslednejši borec za
narodno osvoboditev, ker brez nje ne bi dosegla svojih ciljev.«
Če nekateri Slovenci poznajo medvojno
delovanje partije, pa ne priznavajo, da brez
partije najbrž ne bi bilo osvobodilne vojne,
ne glede na njene ideološke cilje. Številni
partijci so za osvoboditev Slovenije izpod
okupatorjev žrtvovali svoja življenja. Glede
na njihovo število je bilo takih med vsemi
uporniki relativno največ.
Slovenci smo med državami, ki imajo veliko državnih in drugih praznikov, s čimer
načeloma ni nič narobe, narobe pa je, da večinoma zanemarjamo praznovanje 27. aprila
– dneva upora.
Tone Štefanec
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Podpis pisma o nameri pri Sv. Ani

Maribor-Pohorje in Ptuj-Ormož skupaj

R

egionalni destinacijski organizaciji Podravsko-ptujsko-ormoška in
Maribor-Pohorje bosta odslej na
turističnem področju intenzivno sodelovali. Tako sta sklenili 16. 4. 2013 pri Sv. Ani.

Podlaga sodelovanju je podpis pisma, s katerim sta se direktorici obeh zavodov Janja
Viher za mariborskega in dr. Aleksandra
Pivec za ptujsko-ormoškega zavezali, da
bodo sodelovali pri oblikovanju skupnih
turističnih produktov in izvajanju skupnih
aktivnosti za promocijo in trženje na turističnih trgih. Dogodek se je zgodil na Sveti
Ani zato, ker je ta občina sredi Slovenskih
goric, ki so geografski povezovalni člen
obeh destinacij. Prisostvovali so domala vsi
župani UE Lenart in širše ter predstavniki
gospodarskega in civilnega sektorja.

Dogodek »41-6-2-1« skriva v svojem
imenu 41 občin tega območja, 6 turističnih
znamk (Haloze, Jeruzalem Ormož, Maribor, Pohorje, Ptuj, Slovenske gorice), 2 regionalni destinacijski organizaciji in 1 skupen nastop na turističnih
trgih. Sklenitev sodelovanja je rezultat zavedanja o
pomembnosti in nujnosti
sodelovanja na področju
turizma in turizmu skladnih dejavnosti preko
meja posameznih destinacij in občin.
Zbrane sta ob domačem županu, ki je po
predstavitvenem filmu
o občini s ponosom povedal, da je občina med
najuspešnejšimi v tem
okolišu, kar se tiče letnega obiska in privabljanja turistov, pozdravila tudi mag.
Jože Protner, podpredsednik TZS, ki je
poudaril pomen partnerstva v turizmu,
in mag. Dejan Podgoršek, ki se zavzema
za razvoj destinacijskega managementa,
s katerim bo potrebno začeti prodajati doživetja in ne sob.
Z nadvse raznolikimi kulinaričnimi presežki so se predstavila dekleta in žene Društva kmečkih žena in deklet Sv. Ana. Gostje
pa so prepolni čudovitih vtisov odnesli s
seboj košček srca Slovenskih goric.
S. R. Breznik

Sveti Jurij

7. praznik občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Lahko bi rekli, da so Jurjevi dnevi v času
prireditev in praznovanj občine Sv. Jurij v
Slov. goricah končno prinesli pomlad. Prav
zato si bom sposodil verz iz pomladanske
romance pesnika J. M. Aleksandrova, ki jo v
času 7. občinskega praznika zapisali na spletnih straneh občine (www.obcinajurij.si) in
pravi:
Odprite okna, odprite duri,
nanje trka vitez sveti Jurij,
sveti Jurij v tak lepi opravi,
da privel je v tej lepi opravi
lepe dneve nazaj.
Vsi ti dnevi,
Jurjevi dnevi
v deželi so zdaj.
Za nami so že prve prireditve ob 7. prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Simbolično, bi lahko rekli, so se le-te pričele z dobrodelno noto, s krvodajalsko akcijo, ki se je je
udeležilo lepo število občanov. Dan kasneje,
13. aprila 2013, so se občani po skupinah in
pod vodstvom lovske družine Sv. Jurij lotili
čistilne akcije, v kateri so za približno pol
tone različnih odpadkov olajšali naravo. Ob
tem župan Peter Škrlec ugotavlja, da je bilo
letos opaziti manj t. i.
divjih odlagališč kot v
preteklih letih, kar je
vsekakor vzpodbudno,
saj kaže na boljšo ozaveščenost prebivalstva.
Čeprav na drugi strani
z žalostjo opaža, da se
čistilne akcije vsako
leto udeležujejo bolj
ali manj iste skupine
občanov. Za približno
70 ljudi, ki se je udeležilo čistilne akcije, je
Čistilna akcija
občina v sodelovanju z
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lovsko družino poskrbela za pogostitev v lovskem domu.
Kmečke igre
Novost med prireditvami v sklopu občinskega praznika so v letošnjem letu kmečke
igre, ki so jih je pripravile članice Društva
kmečkih gospodinj Sv. Jurij. Omenjena prireditev je že prvo leto pritegnila veliko število
obiskovalcev in tekmovalcev, saj se je prireditve udeležilo okoli 250 gledalcev in 12 ekip, ki
so bile sestavljene iz lokalnih društev in organizacij. Ekipe, ki so bile sestavljene iz štirih
tekmovalcev, so se pomerile v različnih spretnostnih in zabavnih kmečkih igrah. Čeprav
je bil smisel iger predvsem druženje in zabava, so najbolje uvrščene ekipe prejele simbolične nagrade. Za zmago na 1. kmečkih igrah
si je ekipa PGD Sv. Jurij prislužila »Jurovsko
rožico«. Drugo mesto so osvojili predstavniki župnijske Karitas, ki so si prislužili sadni
kruh, tretje mesto KD Ivan Cankar, s čimer
so si le-ti prislužili janeževe upognjence. Za
vse dobrote, ki jih na omenjeni prireditvi
ni manjkalo, so poskrbele članice Društva

kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah.
Po besedah predsednice društva Mirande
Komperšak je želja članic društva, da bi igre
postale stalnica na koledarju ob občinskem
prazniku.
Obisk starejših občanov
Tudi letos je občinska uprava v sodelovanju
z Društvom upokojencev Sv. Jurij in KORK
Sv. Jurij v času občinskih praznovanj nadaljevala s tradicijo obiskovana starejših občanov.
Župan Peter Škrlec in podžupan Gregor Nudl
sta tako obiskala občane, starejše od 90 let,
in tiste, ki se zaradi zdravstvenih razlogov
ne morejo udeleževat
občinskih prireditev.
Župan ob tem dodaja,
da želijo na ta način
tudi tem ljudem prinesti kanček občinskega
praznovanja v njihov
dom. V letošnjem letu
je bilo obiskanih skupaj
22 starejših občanov, ki
so bili s strani občine
ob tej priložnosti tudi
simbolično obdarjeni.
Obiska je bila tako deležna tudi najstarejša
občanka Elizabeta Zorjan, ki bo 26. septembra
dopolnila 99 let.

pan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc, podžupan občine Sv. Trojica
Peter Leopold in poslanec Državnega zbora
RS Francko Breznik.
Zbrano množico v
polni športni dvorani
Osnovne šole J. Hudalesa v Jurovskem Dolu
je nagovoril župan občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlec, ki je v svojem govoru predstavil
najpomembnejše investicije, ki so bile v občini zaključene v preteklem letu ali pa so jih
pričeli izvajati. Med tistimi večjimi projekti,
ki so jih v občini zaključili v preteklem letu,
je bila zagotovo dokončanje obnove vodovoda in kanalizacije v Jurovskem Dolu, hkrati
so s tem projektom v strnjenem delu naselja
Jurovski Dol pridobili še nove pločnike, novo
asfaltno prevleko cestišča in novo razsvetljavo. Prav v tem času v preteklem letu je bil
svojim namenom predan osrednji trg v Jurovskem Dolu, ki je bil tudi že v celoti poplačan,
a župan občine ob tem poudarja, da s strani
države občina še vedno ni dobila plačila v

višini približno 100.000 €. V samem centru
občine sta bila v sodelovanju z Direkcijo za
ceste RS preplaščena cestišče in zgrajen nov
pločnik od kulturnega doma do kapelice pri
športnem parku. Pomembno vlogo v podobi
centra občine ima tudi obnovljen del obzidja
ob starem pokopališču. Novo asfaltno prevleko pa je dobil tudi t. i. Lešnikov klanec. Nanjo
pa še čakata cesti v Malni in Sp. Gasteraju,
na katerih so se dela pričela jeseni in bodo
zaključena še v prvi polovici tega leta. »Med

Osrednja proslava ob 7. prazniku občine
Sv. Jurij v Slov. goricah
Podobno kot pretekla leta je tudi letos KD
Ivan Cankar v sodelovanju z občino Sv. Jurij
v Slov. goricah poskrbelo za resnično bogat
kulturni program na osrednji občinski proslavi. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Vida Ornik, so nastopili: Jurovski
oktet, Anja Krautič in Vesna Zemljič s flavto,
Gašper Waldhütter in
Anja Zorjan na harmoniki. Iz OŠ J. Hudalesa
Jurovski dol sta pod
vodstvom mentorice
Metke Caf nastopila
šolska vokalna skupina in mladinski pevski zbor. Posamezne
glasbene točke učencev OŠ J. Hudalesa in
mladih glasbenikov iz
Konservatorija za glasbo in balet Maribor,
podružnice Lenart, je
na klavirju spremljala
Slavica Kurbus. Zbra- Številni gostje na osrednji proslavi, foto: Maksimiljan Krautič
nemu občinstvu se je s
svojo klavirsko točko
predstavil domači klavirski virtuoz Marko
trenutno največjimi in najpomembnejšimi
Črnčec. V sklepnih točkah so se predstavile
projekti, ki se izvajajo v občini, je zagotovo
ljudske pevke Gartrože in s svojimi plesnimi
obnova kulturnega doma, s katero smo pričetočkami folklorna skupina Jurovčan.
li preteklo jesen in bo zaključena v naslednjih
Poleg domačega župana Petra Škrleca in
mesecih,« navaja Peter Škrlec.
podžupana Gregorja Nudla so se slavnostne
»Sodelovali smo tudi v projektu oskrbe s
prireditve udeležili župan občine Lenart mag.
pitno vodo SV Slovenije v deležu 50.000 €.
Janez Kramberger, župan občine Sv. Ana Silvo
Tudi ta projekt smo v preteklem letu poplaSlaček, župan občine Šentilj Edvard Čagran,
čali in zaključili. Prav tako smo v letu 2012
župan občine Pesnica Venčeslav Senekovič,
do konca poplačali še zadnji obrok za gasilžupan občine Benedikt Milan Gumzar, žusko vozilo, katerega smo nabavili leta 2008.
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K vsemu že naštetemu je potrebno dodati še
redno vzdrževanje občinskih cest in izvajanje
redne zimske službe. In če vse to seštejemo,
vidimo, da smo v naši občini, ne glede na
trenutno slabo gospodarsko stanje v državi,
velik del sredstev še vedno namenili investicijam, s katerimi želimo izboljšati kvaliteto
življenja našim občanom,« je povedal župan
občine Peter Škrlec.

kem koraku. Največ nevšečnosti tako podobno kot po Slovenskih goricah in širom Slovenije povzročajo zemeljski plazovi. Trenutno
najbolj kritičen je plaz na državni cesti med
Jurovskim Dolom in Lenartom. Po besedah
župana so si plaz že ogledali pristojni iz Direkcije za ceste RS, ki bodo najprej izdelali
projekt sanacije, ki naj bi zajemal še tri druge
plazove na državni cesti v občini. Po neuradnih podatkih naj bi se izvedba trajne sanacije omenjenega plazu pričela čez eno leto. Do
takrat pa naj bi plaz začasno sanirali, tako da

Cilki Neuvirt zlati Jurijev zlatnik
Praznovanje občinskega praznika je priložnost, da se občina zahvali vsem zaslužnim
občanom, ki s svojim
prostovoljnim delom v
korist občanov prispevajo k razvoju občine.
Župan Peter Škrlec je
po sklepu občinskega
sveta letošnja občinska priznanja podelil
Francu Krivcu za dolgoletno delovanje v LD
Jurovski Dol, Stanislavu Senekoviču za razvoj čebelarstva in delovanja v čebelarskem
društvu Jurovski Dol, Nagrajenci Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, foto: Maksimiljan Krautič
Branku Jagru za dolgoletno delovanje v folklorni skupini Jurovčan
in humanitarno delovanje v domači občini
in Gregorju Nudlu za
dolgoletno delovanje
v gasilski organizaciji
in prispevek k razvoju
gasilstva v Jurovskem
Dolu. Jurijev srebrnik
sta prejela Alojz Žnofl za dolgoletno prostovoljno delovanje v
gasilskem društvu in
razvoju gasilstva v domači občini in Anton
Lenart za dolgoletno
Tradicionalno Jurjevanje je ponovno pritegnilo veliko število obiskovalcev.
delovanje v Lovski družini Jurovski Dol in za
delovanje v več drugih
lokalnih društvih. Najvišje priznanje občine
Sv. Jurij v Slov. goricah,
Jurijev zlatnik, je letos
prejela Cilka Neuvirt za svoj dolgoletni
prispevek k razvoju
folklore in kulturne
dejavnosti v občini. Podrobneje bomo Cilkino
delovanje v domači občini predstavili v naslednji številki Ovtarjevih
novic.

Plazovi ogrožajo ce- Tudi letos se je blagoslova konj udeležilo veliko domačih in okoliških
ste v občini Sv. Jurij v konjenikov (več v prihodnji številki Ovtarjevih novic).
Slov. goricah
bo cesta v prevoznem
stanju.

Plazovi ogrožajo ceste v občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

Dolgotrajna zima s prekomerno količino
padavin je pustila posledice na domala vsa-
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Javni razpis za sofinanciranje programov
športa v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za
leto 2013
Na spletnih straneh
občine je objavljen
javni razpis za sofinanciranje programov
športa v občini Sv. Jurij
v Slov. goricah za leto
2013. Podrobnejše informacije o razpisnih
pogojih in razpisno
dokumentacijo
najdete na spletni strani:

www.obcinajurij.si.
Tekst in foto: Dejan Kramberger

Benedikt

Plazovi povzročili ogromno škodo

N

a območju občine Benedikt se je v
letošnji deževni pomladi sprožilo pet
zemeljskih plazov, ki so povzročili
ogromno škodo. Največji plaz, ki se je sprožil
ob cesti od Ihove do Trstenika, je odnesel deset metrov cestišča, ogroža pa tudi domačijo
Walnerjevih v Drvanji 26. Zaradi tega plazu
morajo prebivalci dela Ihove in Štajngrove za vožnjo
na delo in z dela ter za druge vsakodnevne opravke
uporabljati drugo cesto, ki
je v eno smer daljša štiri
kilometre.
Večji zemeljski plaz se je
sprožil tudi v Spodnji Ročici ob cesti v smeri proti
Sveti Ani. Na srečo so lahko plaz toliko sanirali, da
so naredili obvoz, saj druge
ceste za preusmeritev prometa tam nimajo.
Poleg dveh velikih zemeljskih plazov je spomladansko deževje na
območju občine Benedikt sprožilo tudi tri
manjše. Po besedah župana občine Benedikt
Milana Gumzarja so zemeljski plazovi skupaj
po prvih ocenah povzročili za več kot milijon
evrov škode, ki jih občina
v proračunu za te namene
nima. Za take primere ima
občina v proračunski rezervi samo 10.000 evrov. Če
država občini ne bo priskočila na pomoč, ceste med
Trstenikom in Ihovo ne
bodo mogli hitro obnoviti.
Na srečo je občina že pred
leti pripravila dokumentacijo za rekonstrukcijo, ki
jo je že tri leta zapored naslovila na državo. Ali bodo

pristojni v državi v sedanjih kriznih časih
našli sredstva za sanacijo uničenega cestnega
odseka, pa ostaja odprto vprašanje.
Sicer pa so v teh aprilskih dneh tla v osrednjih Slovenskih goricah še tako razmočena,
da se lahko sproži še kakšen plaz, pa ne samo
v občini Benedikt. Zato lahko za zdaj samo

Ihova
upamo, da do tega ne bo prišlo. Kako bo s
sanacijo, pa bo pokazal čas. Odgovora na to
vprašanje za zdaj nima še nihče.
T. K.
Sp. Ročica

Sprejeli kodeks izvoljenih predstavnikov

Č

lani občinskega sveta občine Benedikt so na aprilski seji občinskega
sveta v skladu s priporočilom Skupnosti občin Slovenije v prvem branju sprejeli »Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov lokalnih skupnosti«. Glede na to, da v
Sloveniji v zadnjem času narašča število sodnih škandalov, v katere so vpleteni politični
predstavniki, ki so med opravljanjem funkcije zakrivili kazniva dejanja, je namreč Skupnost občin Slovenije občinskim in mestnim
svetom v vseh občinah in mestnih občinah
priporočila, naj sprejmejo kodeks ravnanja
»predstavnikov ljudstva«.
Čeprav v občini Benedikt doslej niso imeli nobenega sodnega ali kakšnega drugega
škandala, v katerega bi bili vpleteni izvoljeni
predstavniki na lokalni ravni, so s sprejemom kodeksa pohiteli. »Nobenega razloga
nimamo, da takšnega kodeksa ne bi sprejeli, saj smo načela, ki so v njem zapisana, v
naši občini že doslej spoštovali,« pravi župan
občine Benedikt Milan Gumzar. »Želimo si,
da bi tako tudi ostalo.« Zato so sprejeli kodeks. V njem so načela ravnanja izvoljenih
predstavnikov, ki so jih že doslej upoštevali,
zapisana zelo jasno in vsem razumljivo, kar
ne more nič škodovati, lahko pa koristi.
V kodeksu, ki ga bodo slovesno podpisali
vsi izvoljeni predstavniki v občini Benedikt,
od občinskih svetnikov do župana, piše, da
je delovanje izvoljenih predstavnikov namenjeno zadovoljevanju javnih interesov. S
sprejemom funkcije se izvoljeni predstavniki
obvežejo, da jih bodo opravljali vestno, odprto in da bodo voljni odgovarjati za svoje
odločitve. Pri opravljanju funkcij ne smejo
drugega političnega predstavnika ali javne-

ga uslužbenca spodbujati h kršenju načel iz
kodeksa.
V kodeksu tudi piše, da izvoljeni predstavniki ne smejo svojih funkcij izrabljati v zasebno korist posameznikov ali skupin posameznikov z namenom, da bi od njih pridobili
neposredno ali posredno osebno korist. Prav
tako predstavniki ljudstva ne smejo svojih
funkcij izrabljati za doseganje neposrednih
ali posrednih osebnih koristi.
Če imajo izvoljeni predstavniki v zadevah,
ki jih obravnavajo občinski organi, neposredno ali posredno osebno korist, morajo takšne interese naznaniti pred odločanjem, pri
glasovanju pa se morajo vzdržati.
Kodeks določa tudi, da se morajo izvoljeni
predstavniki pri opravljanju funkcij vzdržati obnašanja, ki po veljavnem notranjem
ali mednarodnem kazenskem pravu šteje
za aktivno ali pasivno podkupovanje. Prav
tako morajo spoštovati tudi proračunsko in
finančno disciplino, ki zagotavlja pravilno
upravljanje javnega denarja v skladu s predpisi in zakoni.
Kandidati lahko v skladu s kodeksom za
svoje volilne kampanje porabijo sredstva v
sorazmerni količini in v sprejemljivih okvirih, podatke pa morajo v skladu z zakonodajo dati na razpolago tudi javnosti, če so za
to zaprošeni.
Izvoljeni predstavniki so v času svojega
mandata odgovorni za celotno lokalno prebivalstvo. Zato se odzivajo na zahteve javnosti glede opravljanja svojih funkcij, razlogov
za svoja dejanja in delovanje služb in oddelkov pod njihovo pristojnostjo. Poleg tega se
celovito odzivajo na vse prošnje medijev za
informacije glede opravljanja svojih funkcij,
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vendar pa ne razkrivajo zaupnih informacij
ali informacij iz zasebnega življenja izvoljenih predstavnikov ali tretjih oseb. Spodbujajo in predstavljajo javnosti tudi vse ukrepe,
ki pospešujejo poročanje medijev o njihovih
pooblastilih in delu.
Za nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem
kodeksa bo občinski svet imenoval častno
razsodišče. Skupnost občin lahko za svoje
članice oblikuje skupno častno razsodišče,
lahko pa ga oblikuje tudi več občin skupaj.
Častno razsodišče obravnava prijave kršitev na podlagi očitnih dejanj oziroma dejanj,
ki so v nasprotju s kodeksom. Če ugotovi neupoštevanje načel in standardov iz kodeksa,
izreče kršilcu najprej osebni opomin, v primeru ponavljanja kršitve ali izjemno hude
kršitve pa javni opomin, o katerem obvesti
tudi javnost. Častno razsodišče prav tako
vsaj enkrat letno poroča občinskemu svetu

AKTUALNO IZ OBČIN
o izvajanju kodeksa oziroma ga seznani s
stanjem na tem področju. Poleg tega častno
razsodišče skrbi za stalno preverjanje in po
potrebi dopolnjevanje kodeksa z usmeritvami Sveta Evrope za uveljavljanje dobre prakse javne etike na lokalni ravni.
Kodeks bo po dokončnem sprejetju po
drugem branju na občinskem svetu objavljen
na spletni strani občine, veljati pa bo začel
naslednji dan.
Čeprav imajo v manjših občinah, kakršna
je občina Benedikt, v kateri se vsi poznajo,
praviloma manj težav s tem, da bi izvoljeni
predstavniki zlorabljali svoj položaj za osebne koristi, je prav, da so načela, po katerih
naj bi se vsi ravnali, tudi napisana. Zato si v
občini Benedikt zaslužijo priznanje, da so se
tako hitro odzvali na pobudo Skupnosti občin Slovenije.
T. K.

Cerkvenjak

Dveletni proračun občine Cerkvenjak
Sprejet tudi zaključni račun za 2012

C

erkvenjaški občinski svet je 17. aprila
sprejel zaključni račun občinskega
proračuna za leto 2012. Prihodki:
1.750.035 € oz. 69 % glede na rebalans proračuna (zadnji sprejeti proračun); v 2011 realizacije 2.255.651 €; odhodki: 2.188.489 €
oz. 73,3 % glede na rebalans; v 2011 realizacija 2.369.896 €; zadolževanje: 483.000,00 €
(za ŠRC Cerkvenjak); neto zadolževanje:
444.322 € (najeti kredit – odplačilo kredita).
Nizki odstotki realizacije glede na rebalans so zaradi tega, ker se niso izvajale določene investicije, za katere je bilo planirano
sofinanciranje s strani državnega proračuna
in na razpisu za sofinanciranje nismo uspeli
tako kot večina občin iz našega okolja: ureditev naselja Kadrenci (130.117 €), ureditev razglednega stolpa na gasilskem domu
(86.775 €), agromelioracija in komasacija v
Andrencih (ca. 230.000 €); slednji projekt se
prestavi v leto 2013, prav tako se je prestavila modernizacija cest v l. 2013 v višini ca.
63.000,00 €.
Proračun za leto 2013 znaša 2.427.329 €
prihodkov in 2.352.329 € odhodkov, 75.000 €
presežka prihodkov nad odhodki je namenjenih odplačilu dolgoročnih kreditov v letu
2013. Višina proračuna za leto 2014 pa znaša
2.071.250 € prihodkov in 2.596.250 € odhodkov. V letu 2014 je predvideno zadolževanje
v višini 600 tisoč € za financiranje izgradnje
vrtca zaradi dinamike nakazil Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
ki projekt sofinancira v višini 807 tisoč €.

Sredstva bo Ministrstvo nakazovalo v letih
2013-2017, medtem ko bo izvajalce potrebno poplačati ob koncu investicije. Pričetek
gradnje bo letos, končana pa bo predvidoma do septembra 2014. Za izgradnjo vrtca je
predvideno tudi sofinanciranje iz EU sredstev v višini 231.019 € v letu 2013. Vrednost
izgradnje vrtca je ocenjena na 1 milijon 650
tisoč, vrednost celotne investicije pa znaša 1
milijon 776 tisoč €, od česar znaša sofinanciranje 1 milijon 38 tisoč, lastni delež občine
pa 738 tisoč €. V teh dveh letih druge investicije niso predvidene, razen dokončanje
že začete modernizacije cest, sanacije plazu
pri ŠRC Cerkvenjak in agromelioracije in
komasacije zemljišč v Andrencih. Vrednost
celotne investicije je ocenjena na 497 tisoč €,
od tega znaša sofinanciranje iz državnega
proračuna 410,6 tisoč, lastni delež občine
pa je 86 tisoč €. V obeh proračunskih letih
so zagotovljena sredstva za delovanje vseh
organov občine in občinske uprave in financiranje vseh nalog, ki ih je občina dolžna
izvajati in financirati na področju vzgoje,
izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva,
kulture in športa. Prav tako so zagotovljena
sredstva za nujno vzdrževanje občinskih
cest, kanalizacije in čistilne naprave, objekta
ŠRC, pokopališča in ostalih objektov v občinski lasti. V letošnjem letu se izvajata tudi
dva programa javnih del.
Simona Kramberger, dipl. ekon.,
višja svetovalka za proračun in družb. dej.

drugo člansko ligo Medobčinske nogometne
svoje udejstvovanje.
zveze Maribor.
Kozar pa je v slavnostnem nagovoru pouPriznanje za najbolj perspektivnega špordaril, da so priznanja vsem, ki so jih dobili,
tnika v letu 2012 je prejel Blaž Govedič, ki je
le skromna nagrada za trud. Priznanja dokaže nekaj let član različnih selekcij pri Nogozujejo, da v Športni zvezi Cerkvenjak in širše
metnem klubu Cerkvenjak ter igralec Kluba
dobre rezultate in uspehe športnikov vidijo
malega nogometa Gostišče pri Antonu. Poin upoštevajo. Po njegovih besedah je občina
membne uspehe je dosegel tako v nogometu
Cerkvenjak zares dobila Športno-rekreacijski
kot v malem nogometu oziroma futsalu. Za
center, ki pa ima še mnogo slabosti, poleg
najbolj perspektivno ekipo občine Cerkvetega pa obstajajo še druga društva in posamenjak v letu 2012 pa so razglasili ekipo mlajših
zniki, ki nimajo minimalnih pogojev za delo
dečkov (U-12) osnovne šole Cerkvenjak-Viin treninge, kaj šele za ligaška tekmovanja, za
tomarci, ki je na medobčinskem prvenstvu v
kar bi potrebovali večnamensko dvorano.
malem nogometu, na katerem je sodelovalo
»Vesel sem dosežkov športnikov in si tudi
sedem osnovnošolskih ekip z območja Slov prihodnje želim veliko dobrih uvrstitev in
venskih goric, osvojila tretje mesto.
rezultatov, športnikom pa želim čim manj
Ker so tudi invalidi
aktivni športniki, je
Športna zveza Cerkvenjak letos podelila tudi
priznanje najboljšemu
športniku invalidu iz
občine Cerkvenjak za
leto 2012. To priznanje
je dobil Franc Simonič
za izjemne uspehe na
ribiških in kegljaških
tekmovanjih invalidov.
Med drugim je Simonič
tudi nosilec državnega
rekorda v podrtih kegljih v kategoriji paraplegikov (549 kegljev).
V preteklosti je bil ak- Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc (prvi z leve), športnik leta
tiven tudi v atletiki za občine Cerkvenjak za leto 2012 David Ploj in predsednik Športne zveze
Cerkvenjak Mirko Kozar
paraplegike.
Na slovesnosti je župan Žmavc poudaril,
da Športna zveza Cerkvenjak z novim vodpoškodb in veliko športne sreče,« je dejal
stvom zelo dobro deluje. Sicer pa je bil šport v
Kozar.
občini Cerkvenjak vedno na zavidljivi ravni.
Ker v Cerkvenjaku športniki in kulturniki
V zvezi s tem je Žmavc omenil uspehe koledelajo z roko v roki, je na slovesnosti nekaj
sarjev, atletov, rokoborcev, strelcev ter sevepesmi zapel pevski zbor Kulturnega društva
da nogometašev in še nekaterih športnikov.
Cerkvenjak pod vodstvom Marjana Krajnca,
Z izgradnjo Športno-rekreacijskega centra
na inštrumente pa so zaigrali Matej Ploj in
Cerkvenjak, ki so ga predali namenu lani jeNejc Kuri ter Žiga Vajngerl.
seni, pa so športniki dobili še boljše pogoje za
T. K.

Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak (Ur.l. RS, št. 29/00, 42/06 in
13/08) in sklepa komisije, sprejetega na 5. redni seji dne 17. 4. 2013, Komisija za nagrade
in priznanja Občine Cerkvenjak objavlja
RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Cerkvenjak v letu 2013
Komisija za priznanja razpisuje dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Cerkvenjak v
letu 2013, in sicer za naslednja priznanja:
• Zlati grb občine Cerkvenjak
• Srebrni grb občine Cerkvenjak
• Bronasti grb občine Cerkvenjak
• Plaketa občine Cerkvenjak
• Zahvala občine Cerkvenjak

Najboljši športniki ŠZ Cerkvenjak

Priznanja Občine Cerkvenjak se lahko podelijo podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, društvom in njihovim zvezam, ki delujejo na območju občine, ter posameznikom
- občanom Občine Cerkvenjak v skladu s kriteriji, ki so navedeni v nadaljevanju.

Š

Vlagatelji pobud
Pobude lahko poda vsaka organizacija in skupnost: podjetje, zavod, društvo, državni organ, politična stranka ter vsak posamezni občan ali skupina občanov, vendar ne zase v
svojem imenu. Pobude se vlagajo s posebnim obrazcem, ki ga je mogoče dvigniti na občinski upravi Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, do izteka roka za oddajo
pobud.

Športnik leta občine Cerkvenjak za leto 2012 je nogometaš David Ploj

portna zveza Cerkvenjak je na začetku
aprila že drugo leto zapored na posebni
slovesnosti v Kulturnem domu Cerkvenjak podelila priznanja najboljšim športnikom v občini. Na slovesnosti so se poleg številnih ljubiteljev športa iz občine Cerkvenjak
na čelu s predsednikom in podpredsednikom
Športne zveze Cerkvenjak Mirkom Kozarjem
in Jankom Magušo zbrali tudi številni funkcionarji, med katerimi so bili župan občine
Cerkvenjak Marjan Žmavc, podžupan Andrej
Kocbek, poslanec v državnem zboru Branko
Kurnjek in predstavnik Medobčinske nogometne zveze Maribor Bogdan Šuput. Zveneč naslov športnik leta občine Cerkvenjak
za leto 2012 so podelili nogometašu Davidu
Ploju, ki je najboljši strelec Nogometnega
kluba Cerkvenjak.
Najboljši cerkvenjaški športnik v lanskem
letu David Ploj je po besedah Kozarja aktiven
član Športnega društva Cerkvenjak že od leta
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2005. Vidnejšo kariero v malem nogometu
je začel s petnajstimi leti v Medobčinski ligi
malega nogometa. S šestnajstimi leti pa je že
pričel igrati v ligi medobčinske nogometne
zveze Maribor, ki se je pred štirimi leti preimenovala v tretjo slovensko futsal ligo. Ploj
je s 16 zadetki tudi najboljši strelec ekipe NK
Cerkvenjak. S tem dokazuje, da se nogomet
ne deli na velikega in malega, temveč da je
oba treba igrati z veseljem in za ekipo. V
preteklem letu je Ploj dosegel 47 zadetkov
v 3 slovenski futsal ligi. V sezoni 2011/12 je
prejel nagrado za prvega strelca te lige. Istočasno so ga povabili tudi v njeno reprezentanco. »Talent, ki ga izkazuje David Ploj, je
bilo potrebno nadgraditi tudi s pridnostjo in
vztrajnostjo, saj je to edina pot do uspehov in
dobrih rezultatov,« je dejal Kozar.
Priznanje za naj ekipo občine Cerkvenjak
v letu 2012 je prejela članska ekipa Nogometnega kluba Cerkvenjak, ki se je prebila v

Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj
Pobudniki morajo za podajo pobud za priznanja navesti naslednje podatke:
• Naziv oz. priimek in ime ter naslov pobudnika.
• Komu naj se priznanje podeli (organizacija ali posameznik, z navedbo osnovnih podatkov o njem).
• Za kakšno priznanje se daje pobuda; lahko se daje tudi alternativna pobuda za eno ali
drugo priznanje.
• Za katero področje in čas dela se daje pobuda za priznanje.
• Utemeljitev pobude glede na kriterije; podati v zgoščeni opisni obliki, po možnosti z
navedbo podatkov za celotno obdobje, za katero je podana pobuda.
Rok, do katerega je potrebno podati pobude
Komisija bo upoštevala vse pobude, ki bodo oddane V ZAPRTI KUVERTI osebno ali
prispele po pošti na OBČINO CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak s pripisom: »ZA KOMISIJO ZA NAGRADE IN PRIZNANJA OBČINE CERKVENJAK – JAVNI
RAZPIS 2013«, vključno do ponedeljka, 20. 5. 2013, do 12.00 ure.
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Lenart

Zaključni račun proračuna občine Lenart

O

bčinski svet je na 17. redni seji v
četrtek, 11. aprila 2013, sprejel zaključni račun proračuna občine za
leto 2012. Ugotavljamo 61,70 % realizacijo
na prihodkovni strani in 60,27 % realizacijo
na odhodkovni strani.
V letu 2012 je občina z namenom varčevanja izvrševala proračun skromneje, kot si je
to zadala konec leta 2010 pri pripravi dvoletnega proračuna. Splošna gospodarska situacija prinaša upad javnofinančnih prihodkov.
Glede na rastoče socialne transferje in bolj
ali manj fiksne odhodke za tekoče stroške
(šolstvo, otroško varstvo, uprava ipd.) ostaja
vedno manj denarja za investicije. Občina je
bila prisiljena zmanjševati odhodke povsod
tam, kjer je bilo to možno. S svojim delovanjem je sicer sledila zastavljenim ciljem in
jih skušala v največji možni meri izpolniti,
vendar pa se je bilo potrebno sproti prilagajali nizkim prihodkom in tako so bili, žal,
nekateri cilji realizirani samo delno ali pa
preneseni v naslednja leta.
Projekt rekonstrukcije kulturnega doma
Lenart je bil v letu 2012 uspešno zaključen,
prenovljen kulturni dom pa predan svojemu
namenu. Prav tako so se nadaljevala dela
na projektu celovite oskrbe severovzhodne
Slovenije s pitno vodo. Zaradi stečajev izvajalskih podjetij in administrativnih zapletov
na državnem nivoju so postopki dolgotrajni,
kar še dodatno ovira izvajanje projekta. Pro-

jekt bo v celoti zaključen v letu 2014. Občina
je v letu 2012 pričela z gradnjo komunalne
opreme v naselju Radehova, dela bodo potekala še v letu 2013.
Organizirane so bile že skoraj tradicionalne poletne prireditve LenArt, ki se bodo
nadaljevale tudi v naslednjih letih. Občini
vsako leto uspe pridobiti sponzorska in donatorska sredstva za izvedbo, za kar gre v teh
težkih časih še posebna zahvala vsem, ki pomagajo s svojimi prispevki.
Pripravljena je bila dokumentacija za
energetsko sanacijo OŠ Lenart in za projekt
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart, občina se je z obema prijavila na
razpise za sofinanciranje iz evropskih skladov. Podpisala je pogodbo z ministrstvom
za sofinanciranje energetske sanacije OŠ
Lenart, za čistilne naprave pa postopek še ni
zaključen.
Dokler se stanje v državi ne bo izboljšalo,
se bo potrebno razmeram prilagoditi in z zagotovljenimi sredstvi učinkovito gospodariti
in znižati porabo povsod, kjer je to mogoče,
tako da bo mogoče izvajati vsaj najnujnejše
vzdrževanje in najpotrebnejše investicije v
infrastrukturo, ob tem pa se maksimalno
truditi za pridobivanje dodatnih virov iz državnega in evropskega proračuna, sredstva
za lastni delež pa pridobiti z učinkovitejšo
prodajo stvarnega premoženja občine.
mag. Vera Damjan Bele

S 17. seje lenarškega občinskega sveta

Ž

upan mag. janez Kramberger je v poročilu na 17. seji občinskega sveta 11.
aprila predstavil potek pomembnih
naložb.

Čistilne naprave energetska sanacija OŠ Lenart: v začetku novembra 2012 se je občina
Lenart prijavila na javni razpis za financiranje
rekonstrukcije čistilne naprave iz sredstev regionalnega sklada, odgovora še vedno niso prejeli. Imajo informacije, da bo vloga zavrnjena,
zato se bodo prijavili na naslednji javni razpis.

Plaz na državni cesti Lenart-Gornja Radgona

V zvezi z energetsko sanacijo OŠ Lenart je v
teku izbira izvajalca del in izdelava terminskega plana, ki ga usklajujemo z OŠ Lenart.
Izvajanje zimske službe v sezoni 2012/13 v občini Lenart: za celotno zimsko vzdrževanje od
15. novembra 2012 do 10. aprila 2013 je bilo na
območju občine Lenart porabljenih 416.043,95
EUR (z DDV). Načrtovanih je bilo 175.724,43
EUR. Zimsko vzdrževanje in čiščenje je zajemalo 181 km cest in ulic in cca 74.140 m2 parkirnih prostorov, pločnikov, peščevih površin
(šolska pot, stopnice, ploščadi ipd.).
Plazovi in poškodbe na cestah: zaradi snežnih
in deževnih padavin se je na cestni infrastrukturi in kmetijskih zemljiščih sprožilo skupno
več kot 30 plazov. Škoda še ni ocenjena. Poškodbe na cestah so nastale tudi zaradi dolge
zime in posipov pri izvajanju zimske službe.
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Poškodbe so popisane. Od države ne morejo
pričakovati finančne podpore. Ko bodo pripravili rebalans proračuna občine Lenart, bodo
določili višino sredstev za sanacijo cest in plazov. Plaz pri stanovanjski hiši Herga v Sp. Voličini močno ogroža stanovanjsko hišo, delno
so ga sanirali in prijavili pristojnim državnim
institucijam, vendar odgovora še ni.
Obisk predstavnikov Direkcije za ceste RS na
Občini Lenart: predstavnike Direkcije za ceste RS so seznanili s problematiko in stanjem
na državnih cestah na
območju občine. Opravili so tudi ogled cest.
Poslali so zapisnik tega
razgovora, kjer se so
zavezali le za manjši
del zadev, ki jih bodo
v prihodnosti uredili.
Čakajo na rebalans državnega proračuna in
na višino sredstev, ki
bo namenjena za cestno
infrastrukturo. Kopija
zapisnika s predstavniki
DRSC je svetnikom na
voljo. V teku je gradnja
tretjega zavojnega pasu
v Žerjavcih. V bližini mesta gradnje se je sprožil plaz, ki je poškodoval državno cesto, delno
je že saniran, izvedene so sondaže na plazu.
Podpis pogodbe s koncesionarji primarnega
zdravstvenega varstva v občini Lenart:
z dvema koncesionarjema so pogodbe že
podpisane, dva pa bosta pogodbe podpisala
v prihodnje. Izpolnjujejo priporočila Računskega sodišča in Nadzornega odbora občine
Lenart.
Naložbe v NPIC: potekajo aktivnosti za naložbe v Novo poslovno-industrijsko cono. Dva
investitorja sta resna, pričakujemo njihovo
potrditev, da bodo lahko izvedli javni razpis za
prodajo zemljišč.
Delo Režijskega obrata: nabavili so mehanizacijo za delo Režijskega obrata – traktor za

košnjo in mulčenje. Delavci Režijskega obrata
vzdržujejo 14 ha javnih površin, ki so v lasti
občine Lenart.

stvih poslala obvestilo o možnosti priključitve
na širokopasovni internet. Mnogi interesenti

Vprašanja in pobude

Pred časom je bil organiziran sestanek s krajani Radehove glede gradbenih del
za ureditev naselja. 4. maja
se prične izvedba del. Opozorjeno je bilo na nevarnost
izvozov v naselju Radehova,
ki jih je potrebno urediti
v letošnjem letu, ne glede
na razpoložljiva sredstva.
Župan je odgovoril, da bo
prevzem primarnega kana- Gradnja zavojnega pasu v Žerjavcih
lizacijskega voda izvršen, ko
ga bo mogoče priključiti na
čistilno napravo.
so plačali prispevek v višini 150 eur; dve podPredlagano je bilo, da se na mestu, kjer se
jetji, ki sta zadevo vodili, sta propadli. Ljudje
gradi toplovod, hkrati uredi kolesarska steza
nimajo denarja in ne internetnega priključka.
čez Velko v industrijski coni. Občinska uprava
Občane, ki so prispevek za priključitev plačali,
bo pripravila pisni odgovor.
je občina napotila, da zadevo prijavijo policiji.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje o nadaOškodovani posamezniki bodo od občine preljevanju del na gradnji vodovodnega omrežja
jeli informacijo, obrazec prijave in navodila za
v Zg. in v Sp. Voličini. Dela potekajo v okviru
prijavo.
projekta COSV s pitno vodo. Cestno infraV zvezi z opozorili na nečistočo, ki jo sprestrukturo bodo vzdrževali v prevoznem stanju
hajalci s psi povzročajo na sprehajališčih ob
v okviru proračunskih sredstev. V rebalansu
Poleni, je pripravljen nov pravilnik, da bo reproračuna bodo za sanacijo cest namenili dodarska služba lahko ukrepala.
datna sredstva.

E. Pukšič
13. 6. 2011 je občina Lenart po gospodinj-

Energetska sanacija OŠ Lenart

S

podpisom pogodbe za energetsko sanacijo OŠ Lenart 20. marca 2013 so se
pričele intenzivno odvijati aktivnosti za
pripravo razpisne dokumentacije za izbiro
najugodnejšega izvajalca del. Javno naročilo
za izbiro izvajalca del bo objavljeno na portalu javnih naročil 16. aprila 2013 z rokom za
oddajo ponudb 8. maja 2013.
Začetek del na objektu Osnovne šole Lenart se načrtuje s 17. junijem 2013. Energetsko se bosta sanirala samo
dva objekta osnovne šole
od petih, in sicer najstarejša zgradba iz leta 1909
in zgradba iz leta 1980,
prvenstveno pa se bodo
izvedla naslednja dela: izvedba toplotne izolacije fasade; menjava ali vgradnja
oken/vrat; izvedba toplotne izolacije stropa proti
neogrevanemu prostoru
(podstrešja), izvedba toplotne izolacije kleti oz. tal;
sanacija toplotnih mostov;
zamenjava (sanacija) strehe - kritne; vgradnja
toplotnih črpalk in zamenjava svetil.
Dela bodo morala potekati zelo intenzivno in usklajeno z izvajanjem šolskega urnika.
Tako se bodo do 24. avgusta 2013 morala za-

ključiti vsa dela v notranjosti šolskih zgradb,
da se bo s 1. septembrom 2013 lahko začel
izvajati pouk. Dela, ki ne bodo neposredno
vezana na notranjost zgradb, se bodo lahko
izvajala v času izvajanja pouka z dokončanjem do 30. oktobra 2013.
Izvedba investicije bo zahtevala dobro organizacijo gradbišča, da bo v času šolskega
pouka le-ta moten v najmanjši možni meri
in da bo lahko zagotovljena maksimalna sto-

pnja varnosti za učence, učitelje in vso ostalo
osebje, ki bo prisotno na gradbišču v času izvajanja investicije.
Jože Dukarič

V OŠ Lenart s hvaležnostjo pričakujejo energetsko sanacijo
V OŠ Lenart so sanacijo, ki bo izboljšala kakovost bivanja na šoli, nestrpno pričakovali. Zavedajo se, da bodo opravljena dela ob varčevanju z energijo imela še dodatno pedagoško vrednost in bodo velik prispevek k okoljski ozaveščenosti učencev
in zaposlenih na šoli.
Marjan Zadravec, ravnatelj OŠ Lenart: »Ljudje danes živimo življenje, ki od posameznika zahteva veliko prilagajanja, racionalizacije in v bodoče tudi odrekanja. Ni
lahko stopati po taki poti, vendar je nujno, saj nam to zelo jasno in odločno sporoča
»mati« narava.
Na OŠ Lenart v vzgojno-izobraževalnem procesu dajemo poleg znanja še poseben
poudarek vrednostnemu sistemu in ekološkemu ozaveščanju.
V času počitnic 2012/13 bo izvedena energetska sanacija zgradbe (menjava strehe,
oken in nova fasada), ki se bo odražala v energetski in finančni racionalizaciji. Učenci
in vsi zaposleni se veselimo te obnove, saj nam bo pozimi primerno toplo, poleti pa
nam ne bo potrebno prenašati peklenske vročine.
S to obnovo bomo mladi populaciji dali sporočilo, da imamo eno samo naravo, ki
jo je potrebno varovati in se do nje spoštljivo vesti. Vsem, ki so sodelovali pri pripravi
projekta, izrekamo zahvalo.«
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AKTUALNO IZ OBČIN

Sveta Ana

Začetek del na projektih

Z

a razpis pri Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja (Ukrep
323) je občina že prejela sklep o odobritvi nepovratnih sredstev za investicijo Viničarija Pergarjev Vrh z vinogradniško učno
potjo v višini 154.000 evrov. Investicija se je
že začela izvajati z izvajalcem Komunala Slovenske gorice, d. o. o.

Pergarjev Vrh

Prav tako je bila oddana vloga za sofinanciranje pri MGRT po 23. Členu ZFO za investicijo »rekonstrukcija dela LC 203101 ter
dela ceste LC 203501 skozi naselje Kremberk
z obnovo javne razsvetljave« v višini 316.000
evrov. Delež RS je v višini 144.000 evrov. Denar je zagotovljen.
Oddali so vlogo tudi pri Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (Ukrep
322) Ureditev kmečke
tržnice pri Sv. Ani v
višini 469.000 evrov.
Imajo informacijo, da
je vloga popolna in se
nadejajo pozitivne rešitve.
Nadvse razveseljivo
je dejstvo, da je občina
prejela pozitivno rešeno vlogo za odobritev
investicije za projekt
»Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v Ledineku in Dražen Vrhu« Kremberk

v vrednosti 487.000 evrov. Investicija je ocenjena na višino 983.000 evrov in se že izvaja
javno naročilo za izbor izvajalca. Tu gre za
dvoletni projekt, ki se končuje v letu 2014.
Sklep je že prejet.
Pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je občina oddala dve vlogi za sofinanciranje iz naslova Energetska sanacija osnovnih šol ter vrtcev v lasti
lokalnih skupnosti, in
sicer gre za predvideno energetsko sanacijo
šol Lokavec in Sv. Ana,
skupna vrednost investicije je 595.000 evrov.
Do zaključka redakcije
sklepa še niso prejeli,
tako bomo o tem več
pisali v naslednjih številkah.
Občinski svet je
sprejel tudi zaključni
račun za leto 2012 v
višini 3.000.882 evrov
prihodkov in 2.886.436
evrov odhodkov. Od
tega je dobrih 56 % namenjenih sredstev za investicije. S strani občinskega sveta je bila potrjena sprememba
cen za najem grobov, ki bo v letu 2013 malce
višja, in sicer za enojni grob 22,60 evra, za
družinski grob 35,34 evra. Za uporabo vežice v času pogreba pa bo potrebno odšteti
63,09 evra. V cenah je že DDV.

Zima skorajda potrojila stroške
vzdrževanja cest

P

recej veliko finančno breme je povzročila letošnja zima; ko smo o tem že
pisali, še ni bilo govora o številkah, saj
je bila Sv. Ana še na veliko noč pod snežno
odejo. Sedaj, ko pa snega res ni več pričakovati, so se na občini soočili z vrtoglavimi
številkami, saj sta letos vzdrževanje in zimska služba občino stala preko 100.000 evrov,

Sneg je povzročil veliko škode
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k temu se doda še kar nekaj plazov, ki so
potrebni takojšnje sanacije zaradi varnosti
prometa in prebivalcev. Prav tako se dolga
zima pozna po udarnih jamah na voziščih
in odtrganih bankinah, kar je tudi potrebno takojšnje sanacije. Silvo Slaček, župan, še
pove, da bo potrebno k sanacijam pristopiti
z opornimi zidovi oz. konstrukcijami, kar
stroške zviša in podaljša vzdrževalna oz.
obnovitvena dela. Najbolj problematični so
trenutno odseki Krivi
Vrh-Žice, cesta AnaLedinek
(Kocbek),
Ana-Benedikt (Bačkova). Ker pa plazovi s
strani Ministrstva za
obrambo niso bili uvrščeni na seznam popisa in ocene škode, bo
stroške nosila občina.
Suzana Rejak Breznik

Sveta Trojica

Modernizacija cest in razsvetljava

V

občini Sveta Trojica nameravajo do
konca leta poleg vseh drugih nalog
prenoviti še javno razsvetljavo v središču občine v Sveti Trojici ter modernizirati cesto v Oseku od Erjavca do Kuplena in Goloba.
Posodabljanje javne razsvetljave

Kot nam je povedal župan Fras, so občinski
svetniki prav tako potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija
ceste v Oseku (Erjavec-Kuplen-Golob)«. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 79.500
evrov, izvedli pa jo bodo letos od aprila do
decembra. Občina Sveta Trojica bo iz proračuna za modernizacijo te ceste namenila blizu
40.000 evrov, ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo pa nekaj več kot 47.500 evrov.
Modernizacija omenjene ceste, ki jo uporablja 15 prebivalcev iz petih stanovanjskih
objektov, je že predvidena v veljavnem občinskem načrtu razvojnih programov. Vozišče te
ceste, ki poteka po gričevnatem terenu, je še
vedno makadamsko, širine treh metrov. Prav
tako je neustrezno urejen odvod vode, ki se čez
vozišče razprši kar po terenu. To povzroča izpodjedanje zemljine. Zaradi vsega navedenega
so tudi bankine dotrajane, nagibi cestišča pa
neustrezni. V okviru investicije bodo rekonstruirali in asfaltirali obstoječe vozišče v širini
treh metrov v skupni dolžini 423 metrov. Poleg
tega pa bodo uredili tudi odvodnjavanje.
Zaradi investicije v modernizacijo ceste v
Oseku se bodo zmanjšali stroški njenega vzdrževanja, zlasti gramoziranja in utrjevanja bankin. Prav tako se bo povečala varnost v cestnem
prometu na tem odseku, da o tem, koliko manj
prahu in hrupa bo, niti ne govorimo.
Obe omenjeni investiciji bosta predvidoma
sofinancirani s strani ministrstva za gospodarski razvoj skladno z zakonom o financiranju
občin. Na osnovi izračunanih deležev sredstev
občin za sofinanciranje investicij v letih 2013 in
2014 pripada letos občini Sveta Trojica največ
72.600 evrov.
T. K.

Člani občinskega sveta v občini Sveta Trojica
so po besedah župana Darka Frasa namreč na
izredni seji potrdili dokument o identifikaciji investicijskega projekta »Javna razsvetljava
Sveta Trojica v letu 2013«, ki je predviden že v
veljavnem občinskem načrtu razvojnih programov. Dokument identifikacije investicijskega
projekta, ki vsebuje opise tehničnih, tehnoloških in drugih prvin projekta, predstavlja podlago za odločanje o nadaljevanju investicije.
Naložba v javno razsvetljavo v Sveti Trojici
bo stala nekaj več kot 35.000 evrov, izvedli pa
jo bodo od aprila do decembra letos. Občina
bo za naložbo prispevala nekaj več kot 10.000
evrov, ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo pa 25.000 evrov.
Sedanja javna razsvetljava v Sveti Trojici, ki
je predvsem cestna razsvetljava, je povečini
neustrezna iz več razlogov. Višina drogov za
javno razsvetljavo, ki so stari od 25 do 30 let
in močno načeti od korozije, je neustreznih.
Pogosto so postavljeni na betonske podstavke
z neustrezno ozemljitvijo. Na njih so nameščene kroglaste in zvončaste svetilke, ki so ekološko in energetsko neustrezne in v nasprotju s
predpisi, saj kar 60 odstotkov svetlobe pošiljajo
v nebo, zaradi motnega stekla pa se nadaljnjih
30 odstotkov svetlobe absorbira v krogli. Poleg
tega so svetilke ob trasi ceste neustrezno razporejene. Zaradi tega je občina po predpisih
obstoječo javno razsvetljavo dolžna prilagoditi zahtevam iz uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja do konca
leta 2016.
Ker sredstev ni na
pretek, so se v občini lotili sanacije javne
razsvetljave postopoma oziroma v etapah.
Letos bodo v okviru
investicijskega vzdrževanja namestili več
novih svetilk s svetili
LED 60W ob Mariborski cesti ter ob Poti v
Dobrovo.
V soboto, 20. aprila, je v občini Sveta Trojica potekala pomladanska
Modernizacija cestne- akcija vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja. Na
posnetku so sodelujoči iz Spodnje Senarske ob koncu akcije. E. P.
ga odseka v Oseku

Najava javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega
prostorskega načrta (OPN) Občine Sveta Trojica v Slov. goricah
Obveščamo vas, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta
(OPN) Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki ga je izdelalo podjetje ZEU, d. o. o., Murska Sobota.
Občinski prostorski načrt (kratko: OPN) je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju
usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega
pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.
Zelo poenostavljeno lahko zapišemo, da se z OPN določi predvsem namenska raba prostora, torej določijo se območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč.
Poleg tega se določijo tudi prostorski izvedbeni pogoji, to so pravila, po katerih je mogoče
graditi oz. izvajati druge ureditve. OPN je namreč tudi podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in ena od ključnih osnov za izdajanje gradbenih dovoljenj za vse
vrste posegov in ureditev, ki se lahko dogajajo v prostoru.
Gradivo bo javno razgrnjeno od vključno 6. maja 2013 do vključno 7. junija 2013 v avli
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih
goricah v času uradnih ur in na spletni strani www.sv-trojica.si.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo 5. junija 2013 s pričetkom
ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v
Slovenskih goricah. Pripombe na dopolnjen osnutek OPN se lahko do 7. junija 2013 podajo
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb, lahko se pošljejo na naslov Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
ali posredujejo na elektronski naslov obcina@sv-trojica.si pod naslovom »OPN Sveta Trojica«

					

Župan Darko Fras, univ. dipl. prav.
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Program ob 7. prazniku Občine Sveta Trojica
v Slovenskih goricah
17. MAJ 2013, petek
18.00 NOGOMETNI TURNIR MED ZASELKI (in ekshibicijska tekma) – nogometno igrišče pri OŠ
– KMN Sv. Trojica
18. MAJ 2013, sobota
7.00 SKOKOV POHOD – Haloze – zbor pri igrišču OŠ – PD Hakl
8.00 – 9.00 RIBIŠKI TURNIR PO ZASELKIH – na kmetiji Postružnik v Zg. Porčiču – ŠD Porčič
9.00 KOLESARJENJE PO POTEH OBČINE – zbor pri igrišču OŠ – TD Sv. Trojica
9.00 – 10.00 TURNIR V BALINANJU (mešane ekipe po zaselkih 3+1) – na kmetiji Postružnik
v Zg. Porčiču – ŠD Porčič (tudi v primeru dežja)
12.00 TURNIR V TENISU – Športno rekreacijski center Na griču – Gostinstvo in turizem Na griču
12.00 ODBOJKA NA MIVKI – Športno rekreacijski center Na griču – ŠD Adrenalin
V primeru slabega vremena bodo športne prireditve v nedeljo, 19. maja 2013, v enakih časovnih terminih.
19. MAJ 2013, nedelja
15.00 TEKMOVANJE V KOŠNJI in sodelovanje s Konjeniškim društvom Zadnje upanje – v bližini
Gasilskega doma Osek – PGD Osek
20.00 PREDSTAVITEV ZBORNIKA TURISTIČNEGA DRUŠTVA ob 45. obletnici delovanja s
kulturnim in razvedrilnim programom – Kulturni dom – TD Sveta Trojica v sodelovanju s
KD Trojica (folklora)
20. MAJ 2013, ponedeljek
15.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV – Gostilna pri Sv. Trojici – KORK Sv. Trojica
17.00 OSNOVNA ŠOLA SE PREDSTAVI – Športna dvorana Sv. Trojica – OŠ in vrtec Sv. Trojica
21. MAJ 2013, torek
17.00 DAN ODPRTE KLETI IN RAZGLASITEV PROTOKOLARNEGA VINA – pri stari preši v
trgu Svete Trojice – Društvo vinogradnikov Sv. Trojica
24. MAJ 2013, petek
19.00 OSREDNJA PROSLAVA ob občinskem prazniku – Športna dvorana Sveta Trojica – Občina Sv.
Trojica in KD Trojica (podelitev priznanj Turističnega društva)
18.00 LAN PARTY – Gasilski dom Sv. Trojica – Miha Škrlec in Miha Prebevšek
25. MAJ 2013, sobota
6.00 Pohod STRUŠKA – zbor pri šolskem igrišču – PD Hakl
8.30 POHOD Zveze vojnih veteranov za Slovenijo po poteh Rudolfa Maistra – zbor na šolskem
igrišču – Območno združenje vojnih veteranov vojne za Slovenijo Lenart
9.00 TEK OKROG TROJIŠKEGA JEZERA – zbor pri »brunarici« ob jezeru – ŠD Sv. Trojica
17.00 »OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI« – kmečke igre – običaji – na šolskem igrišču –
TD Sv. Trojica – v sodelovanju s Konjeniškim društvom
20.00 TROJIŠKI VEČER – Veselica z Ansamblom Igor in zlati zvoki ter Fantje s Praprotna ter
podelitev pokalov – Prireditveni šotor na šolskem igrišču – Občina Sv. Trojica in PGD Osek
26. MAJ 2013, nedelja
8.00 – 12.00
- SLOVESNA MAŠA (ob 10.00 uri) – v cerkvi Sv. Trojice (mašo bo daroval predstojnik slovenskih
frančiškanov provincial p. Stane ZORE, sodeloval bo pevski zbor Sv. Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka)
- OGLED KLETI IN POKUŠINA PROTOKOLARNIH VIN OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH – v Protokolarno-razstavnem centru Sv. Martina v samostanski kleti
- TROJIŠKA NEDELJA – kramarski sejem ali »žegnanje« v trgu Sv. Trojice
- RAZSTAVA ROČNIH DEL, VEZENJA IN KVAČKANJA – v protokolarno-razstavnem centru Sv.
Martina v samostanski kleti – Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica – Skupina SVETLICE
- STOJNICA S KMEČKIMI DOBROTAMI – pri stari preši v trgu –Društvo kmečkih žena in deklet
Sv. Trojica
- TURISTIČNA PRODAJALNA Z DOMAČIMI SPOMINKI IN IZDELKI – pri stari preši v trgu –
TD Sveta Trojica
- PRIKAZ STARIH ROKODELSKIH DEL Ivan Veingerl, TD Sveta Trojica
11.00 NASTOP SLOVENSKOGORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA – trg Sv. Trojica –
KD Mol Lenart in mažoretke – Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart
2. JUNIJ 2013, nedelja
KRIŽEV POT – Društvo upokojencev Sveta Trojica
15.00 – ORGELSKI KONCERT ANITE KRALJ Z GOSTI – v cerkvi Svete Trojice – KD Sv. Frančišek
Sv. Trojica
8. JUNIJ 2013, sobota
9.00 5. tradicionalni Pohod ob po trojiški pohodni poti – Zbor pri igrišču OŠ – PD Hakl
ZAKLJUČNA PRIREDITEV LITERARNEGA NATEČAJA »ČE NISI BIL TI, JE BIL PA
TVOJ BRAT« – Kulturni dom – KGD Reciklaža

Rez in ocenjevanje vin na Sv. Ani
Viničar Marjan Polič, sam poznan po
odličnem in vedno nagrajenem vinu, je skupaj z županom Silvom Slačkom ter ob prisotnosti nekateri vinarjev in ravnatelja tamkajšnje osnovne šole Borisa Mlakarja opravil
vsakoletno rez trte potomke najstarejše trte
v vaškem jedru Sv. Ane v petek, 12. aprila,
ko je vreme spominjalo prej na zimo kot na
koledarsko pomlad. Viničar je prisotne po-
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vabil še v svojo viničarijo, kjer jih pogostil
z odličnim vinom in dobrotami z domače
kmetije.
Pri Edru pa se je nadaljevalo ocenjevanje
vin, ki so bila nad slovenskim povprečjem,
kot je povedal Andrej Rebernišek - predsednik komisije (Mag. Anton Vodovnik,
Simona Hauptman, Miran Reberc, Franc
Škrobar). Povprečna ocena ocenjenih vzorcev je 18,10, povprečje
ocenjenih sort pa je
18,17. Povprečna ocena predikatov je bila
18,87, traminca in muškata otonela pa je bila
18,50, zelo dobro je
ocenjen tudi beli pinot
z 18,30 točke, sledita
sivi pinot s povprečno
oceno 18,25 ter sauvignon z oceno 18,24
točke. Pravzaprav so
ostale sorte za dese-

tinko slabše ocenjene in so tesno druga ob
drugi. Izpostaviti gre seveda najboljše: Boštjan Zorman – zvrst (18,03), Ernest Simonič - laški rizling (18,17), Mirko Šenveter
– zeleni silvanec (18,00), Mirko Šenveter –
Chardonnay (18,30), Janez Senekovič – sivi
pinot (18,30), Jože Breznik – kerner (18,20),
Damjan Župec – renski rizling (18,27),
Adolf Brus – Sauvignon (18,33), Marjan Polič – traminec (18,77), Marjan Polič – rumeni muškat (18,50), Damjan Župec – modra
frankinja (18,00) in Marjan Polič – Traminec, pozna (18,87).
Za podrobnejše ocene se lahko pozanimate pri Franciju Orniku
– vodji izpostave KGZ
Lenart, ki je spretno
poskrbel za tehnični
del ocenjevanja, saj so
bili rezultati takoj dostopni in jasno vidni.
Čeprav so jih letos
od 46 vzorcev izločili
6, so vina visoko nadpovprečno ocenjena,
pravi Rebernišek. Prav

tako je izpostavil kulturo vina, čemur se je
pridružil predsednik vinogradnikov Mirko
Šenveter, ki je bil vesel, da so se vina tako
dobro odrezala kljub muhastemu jesenskemu vremenu. Zbrane je nagovoril tudi
župan občine in s ponosom dodal, da upa,
da se bo izgradnja vinogradniške učne poti
obrestovala tudi vinarjem, in hudomušno
dejal, če kdo kdaj naleti na slabo vino, naj si
pride k Sv. Ani popravit okus.
SReBr

Rez pri
Ovtarju

Tudi v znamenitem
lenarškem
krožišču
z vrtečo se skulpturo
ovtarja je Ovtar Marko Šebart v soboto, 23.
marca, opravil rez trte,
ki ob skulpturi krasi
krožišče.
Pridružilo
se mu je precej članov
domačega
društva
vinogradnikov in gostov.
E. P.

Rez ob Maistrovem stolpu

Z

a potomko najstarejše žlahtne trte na
svetu ob Maistrovem stolpu v Zavrhu,
katere gospodar je TD Rudolf Maister
Vojanov, skrbi viničar Jože Rojs, ki pa je prve
reze prepustil županu
in podžupanu lenarške
občine mag. Janezu
Krambergerju in Franciju Orniku ter Ovtarju Marku Šebartu. Na
slovesni rezi se je zbralo precej domačinov,
članov
Vinogradniškega društva Lenart
in gostov. Navzoče je
pozdravila predsednica turističnega društva
Ana Šuster, za veselo
vzdušje je poskrbela
pevka Sara Hercog.

Niso manjkale odlična iz grozdja Maistrove
trte pridelana kapljica in domače dobrote.
E. P.

Nov letvenik za Johanezovo trto

Ena od znamenitosti
v središču Cerkvenjaka je Johanezova trta,
potomka najstarejše
žlahtne trte na svetu.
V soboto, 20. aprila, so
postavili nov letvenik.
T. K.
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Presmec tudi v Lenartu, Cerkvenjaku
Lenart
							
in Sv. Ani
nalni navadi so ga spletli v
Radehovi in nato prenesli
v središče mesta in ga ročno postavili.
Tudi v Cerkvenjaku je
pred dvema letoma zrasla ideja, da izdelajo večji
presmec in ga postavijo
pri farni cerkvi. Lani so
to naredili gasilci, letos pa
DMNR Peščeni Vrh. Ob
postavljenem ob cerkvi so
postavili še več manjših,
Cerkvenjak

način življenja. Mala občina Sveta Trojica
želi s to in podobnimi razstavami zbližati
domačine ter privabiti v kraj turiste in romarje od blizu in daleč, kot je bilo za Sv. Trojico značilno v preteklosti. Na razstavo smo
tako uspeli pritegniti številne domače in tuje
umetnike, ki so pirhe in druge velikonočne
izdelke izdelali z najrazličnejšimi tehnikami,
bodisi iz gline, iz lesa, s slikanjem, z grafikami in še bi lahko naštevali. Ustvarjalci, ki
sicer razstavljajo širom po Sloveniji, vedno
znova ponavljajo, da
je razstavljati pri Sveti
Trojici nekaj posebnega. Takšnega mnenja
sta bila tudi razstavljavca Jože in Jelka
Žlaus iz občine Vojnik,
ki sta tudi poskrbela,
da je na srečanju razstavljavcev v nedeljo,
7. aprila, bilo še posebej zanimivo. S seboj
sta namreč pripeljala
tri glasbene skupine, ki
delujejo pod okriljem
Kulturno-turističnega društva Dedni vrh.
Najprej so nam ubrano zapele ljudske pevke
»Taščice«, sledil je trio »Kitarakon«, na koncu pa je zaigrala še »Joškova banda«. Ob njihovem razpoloženem in prikupnem igranju

smo bili vsi mnenja, da pa bo njim gotovo
uspelo pregnati zimo; že naslednji dan je posijalo sonce, ki nas od takrat greje vsak dan.
Torej glasba in kultura nas združujeta in povezujeta in nas duhovno bogatita, kar nam v
tem času gotovo manjka. Tega mnenja je bil
tudi župan občine Sveta Trojica Darko Fras,
ki je na prireditvi podelil preko 30 zahval
vsem razstavljavcem ter jih zopet povabil
k sodelovanju naslednje leto. Upamo lahko
samo, da bo ljudi oz. predvsem domača na-

selja tako močna volja gnala tudi naprej ter
da bodo še naprej pripravljeni sodelovati na
enak način kot doslej.
Jože Žel

KTD Selce počastilo materinski dan

V

P

rebivalci Radehove so pred cvetno nedeljo postavili 23 m dolg presmec ob
zvonik lenarške cerkve. Po tradicio-

ki so predstavljali naselja
v občini.
Rožengrunt,
Pri Sv. Ani je že »kar naSv. Ana
vada«, da praznike s farani
preživi pomožni škof dr.
Jožef Smej. Tako so tudi
letos imeli privilegij poslušati njegove pridige in razlago verskih besedil. Glede
na to, da je bilo letos bolj
zimsko obarvano vzdušje,
je k mašam prihajalo zares
veliko število ljudi od blizu
in daleč.
Presmec v Rožengruntu
vsako leto naredijo in postavijo člani KORK Lokavec, letos je meril dobrih 11 metrov.
E. Pukšič, F. Bratkovič, S. R. Breznik

Razstava pirhov »Sveta Trojica 2013«

L

etošnja razstava pirhov in drugih izdelkov na temo velike noči je presegla lansko razstavo tako po velikosti,
predvsem pa po kvaliteti, izvirnosti in drugačnosti. V prvi vrsti gre zahvala domačim
naseljem, ki so zopet presenetila s svojo
izvirnostjo, saj so bili velikončni pirhi pri-
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kazani domiselno, z občutkom za tradicijo,
bodisi na starem kmečkem vozu, na veliki
okrogli slamnati bali ob križu, kjer običajno potekajo blagoslovi jedi, in še bi lahko
naštevali. Razstava je namenjena predvsem
zbliževanju ljudi oz. odpravljanju mej med
njimi, ki nam jih vse bolj vsiljuje današnji

zadnjem času precej aktivno Kulturno turistično društvo Selce je v
soboto, 23. marca, v domu kulture
v Selcah s kulturno prireditvijo počastilo
materinski dan. V kulturnem programu so
nastopili otroci enote vrtca OŠ Voličina iz
Selc, učenci OŠ Voličina, Ljudski pevci KTD
Selce, ansambel »Zadnja plača«, otroška
folklorna skupina KD Destrnik in drugi po-

samezni pevci, plesalci in glasbeniki. Člani
društva so v vabilo zapisali, da so prireditev
pripravili v duhu najlepših občutkov v življenju vsake ženske – v duhu materinstva.
Prav zato so organizatorji poskrbeli, da je
bila omenjena prireditev ovita v žive barve
pomladi in prijetnega vonja spomladanskega cvetja.
D. K.

Moč glasbe nas je ponovno združevala

V

soboto, 23. marca, je Kulturno-glasbeno društvo Benedictus pripravilo
Koncert najlepših pesmi za dušo ob
materinskem dnevu s sloganom Moč glasbe nas združuje v športni dvorani Benedikt.
Nastopila so legendarna imena ter mladi upi.
Prireditev sta odprla domačina Anita Kralj in
Aleks Fras. V tej točki se je Anita prvič predstavila javnosti v narodni noši ter s harmoniko, na katero je igrala
pred 10 leti. Publiko so
navduševali še Brendijev sin Dejan Vunjak,
legendarna
skupina
Obvezna smer, ki je
premierno predstavila
duet z Anito Kralj. Poskrbljeno je bilo tudi
za narodno-zabavno
glasbo, saj je nastopil
legendarni ansambel
Sredenšek sekstet ter

mladi ansambel Nemir.
Publiko pa so navdušili
tudi primorski žurerji
Malibu, legenda hrvaške glasbe Miro Ungar,
ki je zapel tudi z Aleksom Frasom, odličen
tenorist Đani Stipaničev, talent Matija Puž,
Anitina učenka Leja
Leutgeb, po 15. letih
pa je na oder ponovno
stopila skupina Amigos
s pevko Dolores. Nastopil je tudi najbolje
prodajani glasbenik na
Hrvaškem Mladen Grdović, ki je tokrat tudi
v Sloveniji dokazal, da je kralj dalmatinske
glasbe. Kot presenečenje je nastopil še Milan
Lovec, ki je zaigral na lajno.
Prireditev sta že tradicionalno povezovala
Miro V. Kodrič in humoristka Teta Tončka.
V sklopu koncerta so pomagali malemu Niku
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iz Maribora, ki boleha za cerebralno paralizo.
Zahvaljujoč občinstvu so zbrali lepo število
zamaškov, ki jih je bila Nikova družina zelo
vesela, saj se redno udeležujejo prireditev s
sloganom Moč glasbe nas združuje. Slogan je
bil izbran, ker nas glasba združuje medkulturno, medgeneracijsko in v smislu dobrodelnosti, kar organizatorji poleg dobrodelnosti dokazujejo tudi z raznimi medkulturnimi
in medgeneracijskimi nastopi. Prav tako pa
želijo, da pod tem sloganom zaradi velikega

OVTARJEVE NOVICE
števila prireditev ljudje vedo, kateri spada
pod katerega organizatorja.
Med drugim so tokrat organizatorji poskrbeli za dva ganljiva prispevka o malem Niku
in Denisu Poštraku, ki se ga marsikdo spomni z naslovnic Slovenskih novic leta 1993 in
1994, ko je odhajal na operacijo srca v Švico.
Ob tej priložnosti so Nikovi mami Karmen
Jovan ter Denisovi mami Jelki Lešnik poklonili skromen dar ob materinskem dnevu.
D. P., foto: L. Kramberger

Občni zbor trojiških vinogradnikov

V

petek, 22. marca, so se člani Društva
vinogradnikov Sveta Trojica zbrali
na 11. občnem zboru. Župan Darko Fras je v pozdravnem nagovoru dejal, da
Društvo vinogradnikov spada med najbolj
aktivne in prepoznavne v občini.
Predsednik društva Peter Leopold je v poročilu delo društva razvrstil v tri sklope. Največji poudarek je na usposabljanju članstva.
Skoraj vsi člani, ki imajo zakonske pogoje
za trženje vin, se redno udeležujejo usposabljanj za vinogradništva in vinarstva. Veliko

članov je opravilo tečaj vinarstva in si pridobilo dodatno znanje za stekleničenje vin.
Naslednje področje je turistična ponudba. V
društvu se povezujejo s sorodnimi društvi,
kot so Turistično društvo, Društvo kmečkih
žena in deklet, Kulturno društvo Sveti Frančišek in Kulturno društvo Trojica. Prizadevajo si, da bi v turistično ponudbo pritegnili
tudi domače gostince. Želijo si namreč, da
bi v trojiških gostinskih lokalih ponujali
tudi vina trojiških vinogradnikov, predvsem
trojiško penino pod imenom Martin in rose
penino Martina, zvrst Trojičan in druga sortna protokolarna vina. Druženje in medsebojna pomoč pa člane povezuje in pritegne
k medsebojnemu sodelovanju, kar se kaže
na prireditvah: dan odprte kleti, postavitev
klopotca, martinovanje in na drugih prireditvah, kjer članice prostovoljno poskrbijo
za bogato kulinarično ponudbo. Tudi ubrano petje na druženjih je stalnica, ki se jim

pridružijo ljudski godci.
Maja lanskega leta so s pomočjo občine
posadili cepič potomke najstarejše trte, poimenovano po trojiškem patru Ildenfonzu.
V Društvu vinogradnikov Sveta Trojica so
zelo ponosni, da iz te občine izhaja priznani
vinogradniški strokovnjak Franc Kuri, ki je
živel in deloval v Hercegovini in je v začetku dvajsetega stoletja s svojim znanjem rešil
vinogradništvo pred popolnim uničenjem
trte, ki jo je napadla trsna uš.
Na občnem zboru so podeli srebrno priznanje Kristini Šalamun za izjemen prispevek pri krepitvi
društva in za osebno
angažiranje k povečanju števila članov.
Bronasto priznanje je
prejel Janez Breznik
za pomoč pri izdelavi
jaslic in stalni pripravljenosti pomagati pri
prireditvah. Zahvalo
za pomoč pri promociji trojiških vin v Razstavno-protokolarnem
centru sv. Martina in s
tem tudi za prepoznavnost društva je prejel Jože Žel.
V letu 2013 jih ob tradicionalnih prireditvah čaka proslava ob 10. obletnici društva.
20. aprila bodo izdali brošuro s kronologijo
dogodkov in uspehov v desetih letih. Zbrati
morajo še dodatno dokumentacijo o vinogradniškem strokovnjaku Francu Kuriju
ter njegove dosežke posredovali javnosti in
strokovnim institucijam. Občinski viničar
Milan Šalamun, skrbnik potomke najstarejše trte, pa bo poskrbel za zdravo in primerno
oskrbo trte ter samostanskih brajd. Pozabiti
ne smemo na društveno ocenjevanje vin,
izbor protokolarnih vin ter na predstavitev,
degustacijo trojiških vin v Razstavno-protokolarnem centru.
Društvo bo še naprej vodil Peter Leopold,
podpredsednik ostaja Milan Šalamun, tajnica Eva Horvat in blagajničarka Kristina
Šalamun.
Peter Leopold

Velikonočni koncert pri Sveti Trojici

V

nedeljo, 7.aprila, je v cerkvi Sv. Trojice potekal že 16. tradicionalni Velikonočni koncert, ki ga organizira
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Kulturno društvo Sv. Frančišek.
V vseh teh letih koncertov je poleg domačega Mešanega pevskega zbora KD Sv.
Frančišek na njem gostovalo veliko najrazličnejših kvalitetnih
pevskih in glasbenih
skupin. Na letošnjem
koncertu se je v glavnini predstavil domači
Mešani pevski zbor Sv.
Frančišek. Zbor, ki ga
vodi Andrej Dvoršak,
je zopet dokazal, da s
svojim izvajanjem velikonočnih pesmi sodi
v sam vrh na svojem
področju. V polni cerkvi Sv. Trojice so po-

slušalci uživali ob ubranem in kvalitetnem
prepevanju in ob spremljavi mogočnih orgel,
na katere je zaigrala Anita Kralj. Koncert je
z velikonočnim sporočilom povezala Eva
Horvat. A poleg pesmi so v cerkvi še posebej lepo zazvenela trobila trobilnega sestava
KD Sv. Frančišek. Virtuozi na trobentah Bine
Ploj, Niko Peserl in Nejc Kuri so dokazali, da
je prejeto prvo mesto, ki so ga prejeli na letošnjem državnem tekmovanju mladih glas-

benikov v skupini komorne skupine s trobili, več kot upravičeno. Skratka, bela nedelja
v cerkvi je bila svečana in kulturno nadvse
bogata, kar so potrdili obiskovalci z bučnimi
aplavzi. Enakega mnenja sta bila tudi domači
župnik p. Bernard Goličnik ter župan Darko
Fras, ki sta obiskovalce priložnostno nagovorila ter se zahvalila društvu KD Sv. Frančišek
za odlično izveden koncert.
Jože Žel

Kulturno društvo »Pod lipo« Lenart

V

Gostilni »29« v Lenartu so se 23.
marca zbrali članice in člani KD
»Pod lipo« Lenart ter izvedli že 8.
redni letni občni zbor. Najprej je o opravljenem delu v letu 2012 poročal predsednik
Vinko Lukavečki. V nadaljevanju so sprejeli
program dela za leto 2013, ki je tudi tokrat
naravnan na ohranjanje kulturne dediščine,
še posebej uprizarjanje šeg in navad v tem
delu Slovenskih goric ob različnih praznikih, kot so pustovanje, binkošti, martinovanje idr.

V društvu namreč uspešno delujeta mešani pevski zbor Vaški pevci, ki ga vztrajno
vodi Slavko Cigula, in Ljudski godci pod
vodstvom Edija Merzela. Pred časom pa sta
se pridružili še skupini Frajtonarji in trio
godci z vodjo Slavkom Puhnerjem. Omenjena skupina je bila izbrana za uvrstitev na
medobčinsko revijo, ki bo sredi tega leta.
Ob koncu uradnega dela občnega zbora so
omenjeni godci veselo zaigrali kar nekaj poskočnih skladb.
Rudi Tetičkovič

Društvo diabetikov Lenart
Člani Društva diabetikov Lenart so se 6.
aprila zbrali v večjem številu v Restavraciji
Črni les pri Lenartu. V poročilih upravnega odbora je bilo zaznati, da so z opravljenimi aktivnostmi v letu 2012 zadovoljni, še
zlasti je bilo izčrpno poročanje predsednice
društva Jožice Vračko. Velika pomoč so jim
bila sredstva FIHO, članarina in donatorji,
prispevki vseh občin UE Lenart pa so bili za
polovico manjši.
Društvo diabetikov Lenart ta čas šteje 200
članov. Intenzivno skrb posveča zdravstveni preventivi za svoje člane, pri čemer jim
pomaga zagotavljati razne pripomočke, kot
so diagnostični trakovi, aparati za določanje
glukoze v krvi. Prav tako veliko pozornosti
posvečajo rednim preventivnim meritvam
ter posledicam sladkorne bolezni. Tega se

je udeležilo preko 150 članov. Društvo skrbi tudi za rekreacijo svojih članov. Tako že
nekaj let vsak prvi ponedeljek v mesecu pripravljajo pohod po krajevnih središčih UE
Lenart in enkrat mesečno kopanje v Biotermah Mala Nedelja. Ob tej priložnosti je bila
podana javna zahvala osebju ZD Lenart in
prizadevnemu referentu za šport in rekreacijo Stanku Cartlu, ki skrbi za dobro voljo in
prijetno počutje na teh pohodih.
Uradnemu delu je sledilo zanimivo predavanje dr. Mateje Verdovšek iz podjetja Diafit. Pri tem je bilo zaznati, da je sladkorna
bolezen v svetu v porastu, prav tako pri nas.
Zato je prav, da čim več izvemo, kako lajšati
posledice in kako živeti s to boleznijo.
Rudi Tetičkovič

Kandidat za vampirja v Sveti Trojici

K

lub malega nogometa Sv. Trojica je na
veliki petek, 29. marca, gostil Kulturno umetniško
društvo Reporter Milan z novo predstavo
Kandidat za vampirja.
Kot je bilo pričakovati,
so nastopajoči dodobra napolnili športno
dvorano v Sveti Trojici
in gledalke in gledalce
vseh starosti, teh je bilo
450 od blizu in daleč,
uspeli nasmejati v poldrugo uro trajajočem
nastopu. Klub malega
nogometa Sv. Trojica je
tako uspešno gostil že

tretjo predstavo Reporterja Milana zapored.
Simon Kos

Prvomajski pohod na Zavrh
V sredo, 1. maja 2013, vabljeni na prvomajski pohod na Zavrh.
Štart bo med 9. in 10. uro na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. Kot
je običajno, pot vodi mimo jezera Radehova, mimo Oljarne Fras v Sp.
Voličini, Gradenšak, Zavrh. Na ploščadi pri stolpu v Zavrhu bo ponudba
domačih dobrot, vin in brezalkoholnih pijač domačih pridelovalcev.
Za veselo razpoloženje in dobro voljo bo poskrbljeno.
Organizatorji pohoda so: Občina Lenart, Vinogradniško društvo Lenart, Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh in Planinsko društvo Lenart.
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Kmetijsko-obrtniški sejem od 24.-26. 5. Študentski klub Slov. goric v aprilu

V

sak mesec smo vas v Ovtarjevih novicah obveščali o pripravah na že tretji
Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2013.
Ker se datum prireditve hitro bliža, je prav, da
vas seznanimo s kompletnim sporedom sejma.
Osrednja tema sejma so dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Idejo, ki jo propagiramo že od
prvega sejma, seveda poskušamo najbolj negovati. Zavedamo se, da je na kmetijah dopolnilna dejavnost možnost za boljše ekonomsko
stanje in pomembnejše pozicioniranje kmetije. Zelo nas veseli, da je minister za kmetijstvo
Židan na nedavnem obisku v Prekmurju izpostavil pomen dopolnilnih dejavnosti. Minister
trdi, da je zaskrbljen, ker se še vedno bistveno
premalo koristijo sredstva za te namene, in si
želi, da bi se na tem področju naredil korenit
preboj.
Te misli ministra potrjujejo, da s tem, da dajemo na sejmu poudarek dopolnilnim dejavnostim, pomagamo vzpodbuditi potencialne
kandidate, da ob ogledu na sejmu tudi sami
začutijo možnost in potrebo po podobnem.
Minister je tudi že bil gost našega sejma in tudi
letos bi si želeli, da nas obišče.
V petek ob 12. uri bo uradna otvoritev sejma.
Otvoritveni program pripravljajo na Osnovni
šoli Lenart pod mentorstvom Brede Špindler.
Ob 15. uri bo ocenjevanje na sejmu ponujanih
vin. Ta dogodek je bil izveden tudi na lanskem
sejmu in najboljši je bil vinogradnik Marko Šebart z rumenim muškatom.
Zvečer ob 18. uri bo eden vrhuncev sejma zabavno-glasbena prireditev Čez zelene griče v
organizaciji in izvedbi Radia Slovenske gorice.
Tudi ta prireditev je bila lansko leto in je požela
obilo pohval. Tudi v letošnjo ne dvomimo, saj
so organizatorji sami profesionalci.
Novost te prireditve pa je, da bo po končani prireditvi še zabava z glasbo in plesom do
poznih ur.
V soboto ob 10. uri bo tekmovanje v kuhanju
štajerske kisle župe. Lanski odziv kandidatov je
bil zelo dober, letos pričakujemo še več udeležencev. Zmagovalke lanskega tekmovanja so
bile iz KGZS-ja Lenart. Da pa so vse ekipe skuhale zelo dobre župe, pove podatek, da so obi-

S

skovalci župo v trenutku razgrabili. Popoldne
bodo na vrsti strojne demonstracije domačega
podjetja Agroremont iz Trojice. Nekateri dogodki v zvezi s predstavitvijo in demonstracijo
drobnice pa so še v fazi dogovora.
V nedeljo ob 10. uri bo prvič na sejmu Izbor
županovega vina. Gesta župana, da je privolil
v spremembo lokacije izbora, potrjuje dejstvo,
da zelo podpira in se skupaj s svojimi sodelavci operativno vključuje v organizacijo sejma.
Ob 11. uri bo slavnostna podelitev diplom in
priznanj regijskega ocenjevanja vin. Naša želja
je, da bi se v to ocenjevanje, ne glede na občinska, vključevalo čim več vinogradnikov s
širšega slovenskogoriškega področja. Lanskoletni šampioni so bili: suha vina - sauvignon
- Mirko Šenveter, Dražen vrh 35, Sveta Ana;
polsuha-polsladka - Marija Šenveter, Dražen
vrh 35, Sveta Ana; rdeča vina - cabernet sauvignon - Šuman-Ninčevič, Zavrh 90 a, Voličina;
predikatna vina - sivi pinot suhi jagodni izbor,
Eko vino Šuman, Zavrh 90 a,Voličina.
V nedeljo nas bodo na sejmu obiskali tudi
»oldtimerji«, konjenica ipd. Nedeljsko popoldne bo namenjeno raznim poslovnim srečanjem ipd.
Prijave razstavljavcev so v polnem teku. Zelo
nas veseli dejstvo, da se vsi razstavljavci tudi
letos vračajo, kar nas potrjuje v prepričanju, da
delamo prav in v zadovoljstvo le-teh.
Sejem uspe samo, če se odzovejo obiskovalci. Lanski obisk je bil dober in prepričan sem,
da bo tako tudi letos, zato vas, spoštovani bralci Ovtarjevih novic, že sedaj vljudno vabim na
sejem.
Franc Lovrenčič

Na sejmu v Gornji Radgoni

P

rvič se je na sejmu predstavilo podjetje EKPRO,
d. o. o., iz Svete Ane, ki se
ukvarja z rastlinskimi čistilnimi napravami in sodeluje tudi
z avstrijskimi strokovnjaki.
Drago Weinhandl je z veseljem
postregel s podatkom, da jih
je tudi že Slovenija začela spoznavati in da se interes ljudi za
tovrsten doprinos k ohranitvi
čistega okolja veča. Uredili so
tudi spletno stran www.ekpro.
eu.
SReBr

ivino prvih aprilskih dni smo člani
Študentskega kluba Slovenskih goric
pregnali s komedijo Kripl, ki so nam
jo odigrali igralci ŠUS teatra iz Dražincev.
6. aprila je bil Kulturni dom v Lenartu poln
dobre volje in smeha, s katerim smo se
dokončno
poslovili
od (pre)dolge zime.
ŠKSG-jevci pa nismo
samo ljubitelji kulturnih prireditev, ampak
nas je velika večina
tudi ljubiteljev športa
in športnega udejstvovanja. Tako je naš moški del članstva sestavil
nogometno ekipo in se
udeležil projekta ŠkisGol. Turnirja sta potekala 16. in 30. marca
v Rogaški Slatini in
Ljutomeru, kjer so osvojili 4. in 7. mesto. Pojem »ŠKSG« so ponesli v širšo regijo ter se
spoznali s študenti iz drugih klubov.
Zabave v Gostišču pri Antonu so vedno
nepozabne, zato smo eno organizirali tudi
v mesecu aprilu. 13. aprila smo se zabavali
v ritmih priznane slovenske skupine Nude
in DJ-ja Snoopyja. Diskoteka je bila nabita z
energijo in izmučeni smo se v jutranjih urah
varno odpeljali proti domu.
Mesec maj bo predvsem športno obarvan.
Za prve majske dni smo imeli v načrtu izlet
po Črni Gori, kjer bi se prvi dan z raftingi
spustili po prečudoviti reki Tari, drugi dan
pa bi se odpravili proti Boki Kotorski in se
z ladjico peljali na panoramsko vožnjo do
Kotorja. Žal je bil izlet zaradi premajhnega
števila prijav odpovedan.
18. 5. se bomo člani Študentskega kluba
Slovenskih goric udeležili Maratona treh src

v Radencih. Vsi tekaški navdušenci bodo
lahko izbirali med različnimi trasami (5,5
km, 10 km, 21 km in 42 km). Gotovo bo to
preizkušnja za vse tekače in verjamemo v vrhunske rezultate.

Vsem našim članom še vedno ponujamo
veliko popustov, in sicer članski popust v
vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v
Simobil Halo centru Lenart, kopanje po ceni
3,00 € v Termah Radenci, kopanje po ceni
8,00 € v Termah Ptuj, brezplačno članstvo
v knjižnici Lenart, 20 % popust na mesečno karto v Fitnesu Lenart in članski popust
v Fajn fitu Lenart za aerobiko in spinning.
Vsak četrtek pa še vedno poteka ŠKSG rekreacija v športni dvorani v Benediktu. Vse
dodatne informacije lahko najdete na našem
facebook profilu, na naši prenovljeni spletni
strani: www.sksg.org ali nas obiščete na uradnih urah, ki potekajo v naših prostorih na
Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer vsako
soboto od 10. do 12. in vsako sredo med 10.
in 14. uro. Dragi študenti, izkoristite tople
dni za druženje, smeh in zabavo!
Tina Rajh

Pomlad pri Izobraževalnem centru
Teden vseživljenjskega učenja
Leto 2013 je razglašeno za Evropsko leto državljanov in Mednarodno leto sodelovanja
na področju voda. Pri Izobraževalnem centru vas v tednu od 13. do 19. maja vabimo, da
se nam pridružite:
– v ponedeljek, 13. maja, ob 9. uri – delavnica: Obnova osebnostne energije,
– v torek, 14. maja, ob 9. uri – predavanje: Spoznavajmo se v luči zgodovinske
izkušnje Slovenskega naroda,
– v sredo, 15. maja, ob 9. uri – ogled: »DOMAČIJE MILI MIR«,
– v četrtek, 16. maja, ob 9. uri in 11. uri – delavnica: Tujega jezika se lahko
naučimo tudi iz revij,
– v petek, 17. maja, ob 9.00 uri – predavanje: Učinkovita raba energije v
gospodinjstvih.
Vse prireditve TVU so za udeležence brezplačne. Za vse informacije in prijave se
oglasite pri Izobraževalnem centru na Nikovi 9, Lenart, ali po telefonu 02 720 78 88.
Brezplačno računalniško izobraževanje
Z delom uspešno zaključujeta dve skupini odraslih,
ki sta bili vključeni v projekt Računalniško in digitalno opismenjevanje z imenom Računalnik,
naš nujni pripomoček.

Si.mobil Lenart – najprodornejše prodajno mesto

28. marca je bila v Portorožu Simobil-ova prodajna konferenca SKOK 13, na kateri je
pooblaščeno prodajno mesto Si.mobil Lenart prejelo priznanje za najbolj prodorno prodajno mesto v Sloveniji za leto 2012. Ocenjevanje je potekalo preko najrazličnejših kriterijev: samoiniciativnost, uspešnost prodaje, uspešnost pri svetovanju strankam, prijaznost
in drugih. Brez zaupanja strank jim to ne bi uspelo, ob čemer se jim iz srca zahvaljujejo.

Na prodaj gradbene parcele na Sv. Ani!
Na prodaj so lepe gradbene parcele na Sveti Ani v Slovenskih goricah. Parcele
so na sončni legi in so različnih velikosti, ena ima manjši vinograd.

Zelo ugodna cena!

Informacije: 0043 664 7510 9496
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Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo
in življenje v družbi temelječi na znanju.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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Plastična vreča? Ne, hvala.

N

a OŠ Lenart se zavedamo, da moramo vsi skrbeti za naše okolje, da
bomo lahko uživali v zdravem in
čistem okolju še dolgo časa. Vsak izmed nas

Jurčkova čebelarna

O

Š J. Hudalesa Jurovski Dol že vrsto
let sodeluje v projektu Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja tema,
ki jo je razpisala Turistična zveza Slovenije,
je bila Potuj z jezikom. Tako smo rdečo nit
projekta povezali s kulinariko in jezikom.
Izbrali smo si med kot sladilo in zdravilo.
Skozi ankete in različne delavnice smo prišli
do zanimivih zaključkov in izdelali turistični proizvod z naslovom Jurčkova čebelarna.
V marcu smo se zelo
uspešno predstavili na
regijskem tekmovanju
v Mariboru. Turistično
stojnico Jurčkova čebelarna smo opremili
v čebelnjak, obarvali
s panjskimi končnicami, se predstavili s
spominki, povezanimi
s čebelarstvom. Naša
stojnica je dišala tudi
po medenih izdelkih.
Za obiskovalce smo
pripravili medeno kolo
sreče. Za glavno nagrado smo podelili panjsko končnico, ki je nastajala pod slikarskim
čopičem naše učenke Nine Terbuc. Posebej
so naši učenci navdušili s predstavitvijo in
s tehnično izvedbo turistične stojnice. Na
predstavitvi so sodelovali učenci: Larisa
Horvat, Amadeja Lavrenčič, Nina Terbuc,
Anja Zorjan, Nadja Jager, Anja Lorber, Ti-

lahko z majhnimi dejanji veliko spremeni.
Ali ste vedeli, da povprečen Slovenec uporabi od 150 do 300 plastičnih vrečk letno in te
po navadi pristanejo med ostalimi odpadki
ali pa v naravi? Če že uporabljamo plastične vrečke, jih po uporabi oddajmo v vreče
za odpadno embalažo. Plastične vrečke v
naravi so lahko zelo nevarne (predvsem za
morske živali) in traja kar 1000 let, da popolnoma razpadejo.
V okviru Eko šole smo se odločili, da
bomo spodbujali uporabo vreč za večkratno
uporabo in zato smo v torek, 2. 4. 2013, na
šoli izvedli akcijo z naslovom Plastična vreča? Ne, hvala.
Ob tej priložnosti nas je obiskal mlada
pisateljica Nataša Kramberger, ki nam je
predstavila svoje ustvarjanje in projekt Polna vreča zgodb. Veliko učencev pa se je odzvalo na povabilo, da iz starih oblačil ali starega blaga izdelajo vreče. Ob pomoči gospa
Žvajker, Šamperl in Kocbek so nastale zelo
izvirne vreče za večkratno uporabo.
Želimo si, da bi redno uporabljali vreče iz
blaga namesto plastičnih vrečk in tako manj
onesnaževali okolje.
Simona Peserl Vezovnik

motej Kranar, Pia Grah, Tadeja Grabušnik,
Suzana Knezar, Žiga Sagadin in Sanja Bračič. Na tekmovanju so se preizkušali tudi v
znanju iz narečnih besed, poveznih s kulinariko slovenskih pokrajin. Našo šolo sta
zastopala Žiga Sagadin in Anja Zorjan, ki
sta se uvrstila v finale. S projektom Jurčkova
čebelarna bomo nadaljevali s sodelovanjem
na šolskih in občinskih prireditvah, kot so:
otvoritev učnega čebelnjaka, na športni pri-

Anka Rojs na tečaju nemškega in angleškega jezika
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Zakon dovoljuje neomejeno gibanje po neobdelanih kmetijskih zemljiščih

Pomlad kliče v naravo

V

teh pomladnih dneh, ko je po dolgi zimi zopet posijalo sonce, narava
ljudi kar kliče iz hiš in stanovanj.
Zato se mnogi ob prostem času napotijo na
sprehode v naravo, hkrati pa nabirajo tudi
regrat, zdravilna zelišča in poljsko ter gozdno cvetje. Marsikdo se pri tem vpraša, kje
se sme gibati po naravi in kaj lahko v njej
nabira, če zemljišča niso njegova.
O tem govori 5. člen zakona o kmetijskih
zemljiščih. Ta določa, da lastnik, zakupnik
ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča
mora na svojih neobdelanih kmetijskih zemljiščih dopustiti drugim čebelarjenje, lov
ter rekreativno nabiranje plodov prostora-

stočih rastlin, zelnatih prostorastočih rastlin, gob in prostoživečih živali. Prav tako
mora po neobdelanih kmetijskih zemljiščih
dopustiti prosto gibanje drugim osebam, če
se s tem ne povzroči škoda.
Zakon o kmetijskih zemljiščih torej vsem
ljudem dovoljuje, da se prosto gibljejo in nabirajo prostorastoče plodove narave na neobdelanih kmetijskih zemljiščih in gozdovih. Hkrati pa varuje tudi lastnike zemljišč,
saj natančno določa, da je povzročitelj škode
na zemljišču ali pridelku odškodninsko odgovoren lastniku, zakupniku ali drugemu
uporabniku kmetijskega zemljišča.
T. K.

Košnja in prostoživeče živali

Š

tevilne prostoživeče živali ogroža zgodnja in pogosta košnja. Strategija preživetja mladih zajčkov, srnic, ptic, ki
gnezdijo na travniku, plazilcev, dvoživk in
žuželk je bila tisočletja enaka, toda pri načinu sodobne košnje je postala za živali pogubna. Veliko mladičev se ob nevarnosti pri-

Prikaz nepravilne in pravilne košnje

taji, postanejo negibni, pritisnejo se ob tla in
želijo biti neopazni, kar je za njih usodno.
Kakšni so postopki zmanjšanja ogroženosti živali pri košnji?
Klasičen način varovanja ali preprečitve,
da bi pokosili živali, je, da zvečer ali v noči
pred košnjo plašimo in vznemirjamo živali.
S pravočasnim obvestilom lovske družine ali
revirnega lovca le-ta lahko organizira zvečer
ali v noči pred košnjo plašenje ali vznemir-

jenje živali. Po navadi bo samica z mladiči
ponoči zapustila mesto in se umaknila na
mirnejše območje.
Drugi tehnični pripomočki so lahko močne luči, nameščene na kosilnici ali kabini
traktorja. Pri manjših živalih, ptičih in žuželkah je učinek dober, ker žival zbeži pred
kosilnico. Sočasno z lučmi so na nosilcu kosilnice nameščene še razne verige in zvonci
za povzročanje ropota, tako da se še poveča
skupni učinek odganjanja živali od kosilnice. Opisana metoda je primerna samo za odrasle živali, pri mlajših vpliva negativno, ker
se zaradi moteče svetlobe in bližajočega se
ropota še bolj pritisnejo k tlom, kar je zanjo
neizogibno usodno.
Glede smeri košnje je zelo pomembno, da
kosimo od znotraj navzven. Pri tem načinu
košnje živali lahko pravočasno zbežijo in se
umaknejo na zunanje, nepokošene dele travnika. Najslabši način smeri je košnja okoli
travnika, saj se žival do dokončnega pokosa
vedno bolj umika v sredino travnika. Poleg
tega naj bi kmetje kosili vsaj 10 cm nad tlemi, tako da ostane dovolj visoka travna ruša,
ki je zatočišče za številne žuželke, hkrati pa
zmanjšuje preveliko izsuševanje.
Povzeto po članku iz revije Lovec, april
2010.
Anja Majcenič

Ekoremediacije po lenarško

reditvi Šport Špas - srečanje treh generacij
ter na Jurčkovem poletnem taboru. Za sodelovanje v projektu se zahvaljujemo tudi
zunanjim sodelavcem, čebelarjema Mirku
Kojcu in Rudiju Lorbku, kmečkim gospodinjam Katarini Šenveter, Vilki Šefer in Sandri
Žugman.
Milena Kokol, vodja projekta

Podjetje Lingea v novih prostorih
V soboto, 16. 3. 2013, je bila v Lenartu
otvoritev prostora, namenjenega jezikovnemu izobraževanju. V prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart je
vrata svoje pisarne odprlo podjetje Lingea,
ki se poleg tečajev in inštrukcij ukvarja še s
prevajanjem in tolmačenjem. Čeprav gre za
mlado podjetje, imajo že veliko let izkušenj,
predvsem z inštruiranjem in tečaji. V današnjem sodobnem svetu je znanje, še posebej
pa znanje tujih jezikov, vedno bolj pomembno. Dejavnosti v novih prostorih začenjajo z
novo energijo in se veselijo prihodnjih izzivov. Podjetje vodi Anka Rojs.

OVTARJEVE NOVICE

Z NARAVO

O

dbor za varstvo
narave pri meddruštvenem odboru planinskih društev
Podravja je 15. aprila
lovski inšpekciji kmetijskega ministrstva prijavil
nedovoljen poseg v naravno okolje. 12. aprila je
namreč nekdo požgal zarast ob jezeru v Radehovi
v skupni dolžini cca 150
in širini 5-10 m. Iz pogorišča in tlečega ognja je
bilo sklepati, da je kršitelj
to počel povsem načrtno,
z namenom pridobiti
prostor za izvajanje ribiške dejavnosti. Na območju posega poteka pot
(»ekoremediacije«), ki jo
je uredila občina Lenart
s še nekaterimi partnerji.
Učna pot govori ravno
o izrednem pomenu naravnih procesov, ki potekajo v habitatu, ki je bil s
posegom uničen.
Povzeto iz
prijave inšpekciji,
foto: Darko Lorenčič
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MED LJUDMI

10 let Srebrnega jezdeca na Sv. Ani

R

edni občni zbor so opravili zadnjo soboto v marcu in letno srečanje izkoristili tudi za praznovanje 10. obletnice
Društva konjenikov Srebrni jezdec. Društvo,
ki ga vodi Herman Vake, je bilo ustanovljeno 13. marca 2003 na pobudo 13 moških,
ki so začeli s širjenjem konjeniške kulture.
Skozi vse leto sodelujejo na konjenicah širom Slovenije, skrbijo za strokovno znanje
konjenikov s tečaji jahanja in strokovnimi
predavanji v organizaciji Konjeniške zveze
Slovenije, v katero so včlanjeni. Tudi letos se
bodo udeležili konjeniških pohodov v Sloveniji, v sklopu občinskega praznika pa bo
konjeniški pohod po obronkih občine, organizirani bodo različni pohodi izven občine,
predviden je tudi piknik društva. Predsednik
je ponosen na podvojeno število članov,

ki prihajajo tudi iz občine Lenart in skupaj
premorejo skorajda 40 konjev. V zadnjih
15 letih je konjeništvo v porastu in trudijo
se, da bi bila občina po konjeništvu čedalje
bolj prepoznavna. Ravnatelj OŠ Sv. Ana Boris Mlakar je izrazil navdušenje nad vestnim
delom društva in predlagal, da bi v sklopu
šole organizirali spoznavni dan učencev s
konjeništvom in konji. Generalni sekretar
Konjeniške zveze Slovenije Zlatko Polajžer
je pisno izrazil spoštovanje in ponos, da se
kultura konjeništva uspešno nadaljuje tudi
v tem delu Slovenskih goric. Praznovanje
obletnice se je nadaljevalo s pogostitvijo na
TK Mihelič v Rožengruntu. Občnega zbora
se ni udeležil nihče od ostalih povabljenih iz
društev v občini, a konjeniki bodo tudi v prihodnje ponosno jahali na konjskih hrbtih.

Novo vodstvo DKŽD Sv. Ana

N

a materinski dan so si kmečke žene
in dekleta Svete Ane vzele čas zase
in na Kmečkem turizmu Bauman

v Ledineku pri Sv. Ani in kronološko predelale preteklo leto in se optimistično zazrle v
prihodnost. Po 22 letih aktivnega in neumor-

nega dela je mesto predsednice Ida Senekovič
predala Katarini Perko, pomagala pa ji bo kot
podpredsednica, blagajničarka je Marija Kapl,
tajnica pa Jelica Šumandl.
Idi so se zahvalile za zelo
aktivno delo, saj je to društvo daleč prepoznavno po
svojih kulinaričnih presežkih, prav tako posameznice,
ki so vanj vključene. Zbrane
je obiskal tudi župan občine Sv. Ana Silvo Slaček ter
v praznični gesti vsako obdaril z značilnim rdečim
nageljnom. Pod dobrotami
so se mize šibile, saj so gostitelji odlično poskrbeli za
dekleta in žene, ki so tako
rekoč gonilna sila najrazličnejših praznikov v
občini ter raznoraznih pogostitev.
SReBr

Benediške kmečke žene in dekleta

T

ako pa žene in dekleta Društva kmečkih žena in deklet Benedikt preživljamo zimske dni z druženjem in izobraževanjem.
Sestale smo se mrzlega
februarskega
dne v apartmajski hiši
Rajšp na Breznikovi
cesti v Benediktu, kjer
smo v večnamenski
sobi opravile kuharski
tečaj. Tokrat smo pripravljale različne vrste
štrukljev,
jogurtovo
strjenko s šampanjsko
omako, creme brulee,
panacota, rulade …

Kuharski tečaj je vodila Darinka Gostenčnik.
Maja Rajter
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Kult mladosti

P

red nami je mesec maj, včasih smo mu
rekli tudi mesec mladosti. MLADOST
– to je dandanes zelo čislan pojem, za
katerim stoji dober biznis. Koliko denarja in
energije potrošimo, da bi bili videti čim bolj
mladostni. Ste bili kdaj pozorni na to, koliko
reklam vsebuje stavek s čarobnim zagotovilom »… in vaš videz bo mladosten«. Te besede so odlična formula za dobro prodajo, saj
so nam z mladostnim videzom, ki da je nujen za naše zadovoljstvo, uspešno oprali možgane. Ko se na obrazu pojavijo prve gube
- katastrofa. Ko smo izčrpali možnosti njihovega preprečevanja in prikrivanja, se lahko zatečemo še k rešiteljici - lepotni kirurgiji. Komu mar za denar in bolečine, saj so nas
učili, da je za lepoto potrebno potrpeti. Sive
lase pa je dandanes povsem enostavno skriti.
Ko sem znanki rekla, da me ne motijo prvi
sivi lasje in da k 40-im sodi tudi kak srebrn
las, je bila tako šokirana, da je ostala brez besed. Seveda je dolžnost vsakega izmed nas,
da skrbi za svoje zdravje, tako v telesnem kot
tudi v duševnem smislu, toda zakaj se tako
oklepamo mladosti? Mar odganjamo misel
na starost in smrt? Tudi reka teče od izvira
do izliva. Šele ko bomo sprejeli to dejstvo,
bomo lahko svobodno zaživeli, dokler pa se
s to življenjsko resnico ne bomo sprijaznili,
bomo obsojeni na bežanje pred njo? A poznate koga, ki mu je uspelo pobegniti?
Beseda star nam gre Slovencem zelo težko z jezika, zato raje rečemo starejši (skrb
za starejše, pomoč starejšim …). Kakšen
nesmisel, saj je starejši bolj star od starega.
Na to in na še eno jezikovno neumnost opozarja gerontolog Jože Ramovš: »Namesto
besede star človek uporabljajo tudi besedo
»ostarel«, kar pa je res groteskno, saj beseda
ostarel slabšalno izraža izčrpanost in oslabelost; mlad zasvojenec je ostarel, vitalen 90letnik pa ne, ampak mladosten«.
Eden izmed mojih učiteljev je dejal: »Staramo se vsi, zorijo le nekateri«. Če se krčevito oklepamo mladosti, življenje z dragoce-

nimi lekcijami beži mimo nas. Vedno težje
lažemo sebi in drugim in vedno dražja je
ta laž, kajti neizpodbitno dejstvo je, da smo
iz leta v leto starejši oz. se staramo. Če pa
smo do življenja odprti, nam ne prinaša le
let, temveč tudi izkušnje in spoznanja oz.
modrost. Tako zorimo. V pesnitvi Desiderata med drugim piše: »Spokojno sprejmi
izkušnje let, drugo za drugo skladno odlagaj
stvari iz mladosti.« Če ne bomo že v srednjih
letih razmišljali o tem, kako bomo živeli, ko
bomo stari, potem se nam lahko zgodi tako,
kot je nekdo dejal: »Starost je kazen za dolgo
življenje«.
Rimski vojskovodja, cesar in filozof Mark
Avrelij (121 -180) je nekoč svoje vojake takole nagovoril:
“Mladost ni eno od življenjskih obdobij,
temveč stanje duha. Mladost je izraz volje,
zmožnost spoznavanja in moč občutkov.
Predstavlja zmago poguma nad strahopetnostjo, zmago želje po avanturi nad udobnim
življenjem. Človek ne postane star, ko doseže
določeno število let. Človek postane star, ko
izgubi svoje ideale. Leta sicer puščajo sledi
na obrazu, izguba idealov pa pušča sledi na
duši. Predsodki, neodločnost, strah in brezup
so naši sovražniki, ki nas pritiskajo k zemlji in
ki nas bodo še pred smrtjo spremenili v prah.
Mladi ste toliko kot vaša vera. Stari ste toliko
kot vaši dvomi. Mladi ste kot vaše samozaupanje in vaši upi. Stari kot vaša potrtost. Mladi boste ostali, vse dokler boste dojemljivi za
Lepo, Dobro in Veliko, dojemljivi za glasove
narave, svojih bližnjih, tistega Nepojmljivega.
Če bo vaše srce nekega dne posušeno zaradi
brezupa in razžrto od cinizma, naj se Bog
usmili vaše duše - duše starca.”
Lep mesec maj vam želim – naj bo mladosten.
Metka Perko, specializantka psihoterapije,
smer psihoanaliza

Prva »Naj mladenka«
V preteklih letih so ob praznovanju dneva žena in materinskega dne v Kulturnem
društvu Benedikt podeljevali naziv Naj žena
posebej zaslužnim ženskam svojega kraja.
Letos pa so se odločili za novost.
»Zakaj bi mladi ljudje, mlade ženske, ki se
uspešno šolajo, so cenjene v svoji družini in
hkrati še dajejo nekaj
več svoji širši okolici,
morale čakati na priznanje družbe do starosti? Vedno pravimo,
da na mladih svet stoji,
torej jim to povejmo.
Povejmo jim, da so na
dobri poti življenja«,
pravi predsednica Kulturnega društva Benedikt Metka Erjavc. S
tem v mislih je izvršni
odbor društva letos
prvič sklenil podeliti
priznanje Naj mladenka. Kot prvo so soglasno izbrali v domačem
kraju in izven dobro znano mladenko Lariso
Pšeit.
Larisa je že kot osnovnošolska deklica kazala močan potencial vodenja prireditev in
javnega nastopanja. Ob nadaljnji podpori
pedagoških delavcev je kot srednješolka vodila literarna srečanja v Mariboru in se udeleževala različnih izmenjav s tujimi šolami.
Trenutno je vedoželjna študentka prava in
prvo leto tudi izredna študentka živilstva,

kjer je tudi predstavnica študentov svojega
letnika. Je stalna krvodajalka, vinogradnica, pevka, animatorka poletnega oratorija
otrok in na pobudo članov z letom 2012 tudi
najmlajša predsednica občinskega odbora
stranke.
Vesela je, da ima krasno družino, ožjo in

širšo. Obožuje svoje prijatelje, s katerimi
znajo tudi kaj ušpičiti. Tudi njim je hvaležna
za podporo ob vzponih in padcih. In v Kulturnem društvu Benedikt pravijo, da je ravno ta skupek njenih lastnosti najpomembnejše sporočilo mladim:
»Drznite si uresničiti svoje sanje, pokažite se svetu, verjemite vanj in stopajte po
poti življenja s čvrstimi koraki!«
M. E.
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Pri Kraljici Miru v Medžugorju

V

začetku aprila v organizaciji Prenove v
Duhu poteka tradicionalno romanje v
Medžugorje, namen letošnjega je bil:
za obnovitev krstnih milosti. Iz vse Slovenije je
bilo kar 12 avtobusov, eden iz Lenarta, iz različnih župnij v Slovenskih goricah in širše, največ pa iz lenarške. Duhovno vodstvo je bilo v
rokah lenarškega kaplana Damjana Mlinariča.
Preživeli smo štiri prekrasne dni. Duhovno bogat program, križev pot, svete maše, slavljenje,
kateheze in pričevanja posameznikov, kaj Bog
dela v njihovih življenjih, so pri vseh romarjih
pustili velik pečat. Čudovito je bilo prisluhniti
ljudem, kako se jih je Bog dotaknil, jih ozdravil ter prinesel mir in ljubezen v njihova srca.
Romanje je spremenilo in še spreminja njihova
življenja.
Po iskanju slovensko govorečega spovednika
sem pristala v vrsti pred spovednico, nad katero
je pisalo Hrvatski. Molila sem za pogum in iskrenost. Ne morem opisati veselja in nepopisne
sreče, ki sem jo občutila po opravljeni spovedi,
kesanju in pokori. Dojela sem spoznanje, da sreča ni biti uspešen, priljubljen in materialno neodvisen, uspeh v življenju je biti srečen. Takšno
srečo sem po spovedi občutila jaz.
Metka
Ko sem v cerkvi zagledala izpostavitev Rešnjega telesa in svetlobo, ki je zasijala prav v moje
srce, sem ostrmela. Bilo je prečudovito in vsemogočno. Začutila sem njuno prisotnost. Noga,
ki je krajša, se je začela dvigati in raztezati, tako
da sem stala že na prstih, v predelu vratu, kjer
ne čutim vratne hrbtenice, se je vse premikalo,
da sem po skoraj štiridesetih letih začutila ta del
telesa. Sem namreč
invalid. Po duši je
težko zapisati, kaj
vse sem doživljala
ob tej božji daritvi. Ali sem vredna
tega? »Ja!«, je bil
odgovor, saj Jezus in
Marija ljubita vse
brez razlik. Danica
Tudi postaje križevega pota na poti
na Križevec so bile
točke, kjer sem premišljevala o svojem življenju, odnosih in ljudeh. Čeprav nas je bilo tam
ogromno, sem se počutila, kot da sva na tej poti
samo jaz in Jezus, da mu vsak trenutek izročam
vse svoje nezdravljene rane in On zdravi moje
srce in dušo. Solze so oblivale moj obraz, še posebej pri kamnitem križu, kjer sem še enkrat vse

življenje izročila Jezusu. V spominu mi ostaja
tudi jasa v neposredni bližini. Zagledala sem zeleno trato in čudovito srce, sestavljeno in snežno
belih kamnov. Tam se je naša skupina povezala
v krog in med molitvijo za ozdravljenje sem čutila, da s solzami, ki so lile po licih, Jezus zdravi
mene in moje srce.
Milena
Slišala sem več pričevanj, med njimi tudi
take, ki se zdijo, da so se ljudje našli v popolnoma nerešljivih situacijah, vendar pri Bogu ni
nič nemogoče, našli so svoje življenje, svoj mir,
ljubezen, Božji dotik... In ko nas je kaplan ob
vznožju Križevca spomnil, kako naj ob vsaki
postaji križevega pota predajamo Jezusu svoje skrbi, rane..., sem tudi jaz poskušala in se
spomnila veliko situacij iz svojega življenja, jih
blagoslavljala in predajala njemu, ki je vreden
zaupanja. Kljub joku, ki me je spremljal vso pot,
sem na vrh hriba prispela neverjetno mirna. Še
dodatno je prispevala molitev na samem vrhu.

Otilija
Tudi obisk Crnice ima zame poseben pomen.
Tudi tam se ob Marijinem kipu pojavlja velika
pomirjenost in zagotovilo, da bo vse v redu. Premišljevanje ob samem vzponu k Mariji me je
navedlo na to, kaj Bog želi od mene in od vseh
nas: da smo do vseh usmiljeni, dobrohotni, ponižni, krotki in potrpežljivi.
Darko
Tretji dan – križev pot na Križevec. Na vsaki
postaji posebej sem vse rane, vse, kaj je v mojem
življenju še narobe, izročala, polagala in odlagala od postaje do postaje. Vedno lažja je bila
pot do križa na vrhu. Od trenutka do trenutka
so me še oblivale solze. Ko sem končno lahko

Molitvena skupina Prenove v Duhu v Lenartu je 7 zaporednih ponedeljkov, od 11. februarja do 25. marca, pripravila seminar za izlitje
Svetega Duha: izobraževanje v smislu, osmisliti
življenje, se na duhovnem področju preizkusiti,
ali smo dovolj močni v veri, upanju, hoji za Jezusom Kristusom, ki je naš Odrešenik, Rešitelj,
Zdravitelj, Kralj naših src... Povabili smo različne goste: »Jezus živi!« (Cvetka in Janez Ajd);
»Jezus je Odrešenik.« (Robert Brest); »Priprava
na spreobrnjenje.« (Krizostom Komar); »Obhajanje spreobrnjenja.« (Janja Bernard Korpar);
»O darovih Svetega duha.« (Ciril Čus); »Molitev
za izlitje Svetega Duha.« (Toni Kmet); »Kako
naprej?« (Cvetka in Janez Ajd).
Pričevanja, predavanja, slavljenje, osebna
spoved, molitev za osvoboditev in
notranje ozdravljenje, izlitje Svetega
Duha... vse to nam je zelo pomagalo
in nas krepilo, nas povezovalo, kjer
smo s pomočjo Sv. Duha in molitvijo
uspeli pripeljati seminar do zaključka, ki je vsem pustil sledi, ki nam
bodo pomagale premagovati ovire v
današnjem, realnem življenju, ki ni
nič prizanesljivo, saj se moramo zelo
truditi, da ostanemo na pravi poti, na
poti za Jezusom, ki je naš Odrešenik,
saj je za spravo, za naše grehe, šel na
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Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih
Slovenskih goricah Nadaljevanje in konec
III. ŽRTVE ZBIRNEGA TABORIŠČA HRASTOVEC
Ostale žrtve Hrastovca:
51.

Kren, Terezija

Kramarovci

74.

Stog, Andrej

Ocinje

52.

Kurc, Franc

Kramarovci

75.

Stog, Franc

Ocinje (31. 5. 1945)

53.

Kurc, Henrik

Fikšinci

76.

Stog, Henrik

Ocinje (6. 9. 1945)

54.

Kurz, Franc

Kramarovci

77.

Stog, Jožefina

Ocinje (31. 7. 1945)

55.

Kurz, Johana

Fikšinci

78.

Šadl, Andrej

Kramarovci

56.

Lang, Ana

Fikšinci (5. 8. 1945)

79.

Šadl, Apolonija
Šadl, Ida

57.

Lang, Julijana

Ocinje (1. 8. 1945)

80.

58.

Lang, Karolina

Ocinje

81.

Šadl, Monika

Kramarovci
Kramarovci
(pogrešana)
Kramarovci

59.

Lang, Marija

Kramarovci

82.

Šadl, Paul

Kramarovci

60.

Lorbek, Ana

Ptuj

83.

Šadl, Terezija

Kramarovci

61.

Lorbek, Friderik

84.

Štof, Andrej

Ocinje

85.

Štof, Franc

Ocinje

86.

Štof, Henrik

Ocinje

87.

Štof, Jožefa

roj. 1943, Ocinje

88.

Švarc, Ana

Ljutomer

89.

Teutschert, Karolina

Ptuj (8. 8. 1945)

62.

Mullender, Anette

63.

Murko, Marija

roj. 1858, Ptuj
Ptuj (28. 7. 1945 pogrešana)
Ptuj (pogrešana)

64.

Neubauer, Apolonija

Kramarovci

65.

Pravčič, Marija

okolica Ptuja

66.

Praviček, Nessi

Velika Nedelja

90.

Unger, Franc

Ocinje

67.

Rochberck, Ana

Ptuj (7. 8. 1945)

91.

Unger, Marija

68.

Salamon, Adolf

Murska Sobota

92.

Wessely, Marija

Ocinje
Ptuj

69.

Salamon, Alojz

Fikšinci

93.

Wessely, Pavla

Ptuj

70.

Schaffer, Gisela

Ptuj (28. 6. 1945)

94.

Art, Janez

Prekmurje

71.

Steinbruckener, Hanz

Ptuj (3. 8. 1945)

95.

Herešturij, Karol

Prekmurje

72.

Stešl, Johan

Kramarovci 40

96.

Kalamar, Rozalija

Kramarovci

73.

Stog, Ana

Ocinje (22. 8. 1945)

Zbirno taborišče Hrastovec je bilo razpuščeno 6. 9.
1945. Seznam žrtev taborišča Hrastovec ni popoln, ocenjujemo, da je število žrtev precej večje. Dogajanje v taborišču osvetljujejo tudi nekateri dokumenti in pričevanja
v prilogah. Žal doslej še nismo našli taboriščne knjige.77
Zato seznam žrtev taborišča Hrastovec ni popoln in se
bodo podatki še spreminjali.
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Žrtvam taborišča Hrastovec je občina Lenart leta 1996
postavila in odkrila spomenik v neposredni bližini enega
od morišč in tik ob kraju, kjer je bila pokopana skupina
domačinov iz Lenarta, ki so bili prve žrtve tega taborišča.
Spomenik vzdržuje zavod Hrastovec, ob njem pa so
priložnostne komemoracije ob dnevu mrtvih. Prihajajo
tudi svojci pobitih iz Prekmurja, največ Madžari.

Marjan Toš, Nemirni Hrastovec, Študija Fundacije akademika dr. Antona Trstenjaka 1996, rokopis in TOTENGEDENKBUCH DER DEUTSCH UNTERSTEIER, Graz, 1970 ter dnevnik pokojnega grobarja Franca Kurnika iz Voličine.
Ta dnevnik je izjemno dragocen vir za proučevanje oz. identifikacijo žrtev taborišča Hrastovec. Na njem je med umrlimi
v Hrastovcu tudi navdeba za Drolc Pavlo iz Laškega, ki je po podatkih grobarja Kurnika umrla 26. 8. 1945 v Hrastovcu.
Drugih podatkov grobar ne navaja (na primer vzroka smrti zaradi mučenja ali ustrelitve).
77
Imena ubitih lenarčanov v Hrastovcu je v Domačih novicah (april 1991) potrdil tudi Jože Rajh iz Dražen Vrha, sam
taboriščnik v Strnišču (Kidričevo). Med umorjenimi tudi omenja Petra Gajslerja, Franca Breznika, brata Horvat in
Tribula. Natančnejših podatkov ne navaja. Zelo verodostojna pa so pričevanja oziroma spominski zapisi o dogajanju v
taborišču Hrastovec, ki jih je zapisala Marica Kramberger iz Lenarta.
76

pokleknila pri križu na vrhu, sem še poslednjič
vse predala Križanemu. Rekla sem mu: »Jezus,
oprosti, da nisem to, kar ti želiš od mene. Oprosti, oprosti, moj Gospod.« To so bile besede, ki
sem jih lahko tisti trenutek ponavljala. Preplavil
me je globoki mir.
Marija
Zbrala: M. G.

Sedem korakov do sreče
7-tedenski seminar za izlitje Svetega Duha

Dr. Marjan Toš:

križ za nas, prelil kri za nas, kar je težko razumljivo, saj danes ne bi tega noben naredil. Jezus
Kristu nas vedno čaka z odprtimi rokami, trka
na naša srca, a mi mu vedno ne odpremo, ker
se tega sramujemo (ja, kaj bo pa sosed rekel,
ta je že pravi fanatik, pa samo o tem še govori,
stalno je pri maši, pa udeležuje se nekih čudnih
srečanj, čisto se mu je zmešalo...).
Naš Gospod Jezus Kristus se nam ne bo nikoli vsiljeval, on pravi: »Glej, stojim pred vrati
in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata,
bom stopil k njemu… » (Raz. 3, 20). Spoznali smo, da pot ni lahka, kar smo tudi vedeli; ko hodiš za Jezusom, postaja pot trnova,
vendar s pomočjo njega lahko premagamo
vse. Več lahko preberete na spletni strani:
www.zupnija-lenart.si.
Tea Rojs-Dominko

OZ RK LENART - PLAN KRVODAJALSKIH
AKCIJ ZA LETO 2013
Maj 2013 OO/KO RK
Sreda, 15. 5.
KO RK Sv. Trojica

v OŠ Sv. Trojica

VAB I LO

V okviru Večerov hospica, ki so vsak prvi torek v mesecu,
vabimo na Večer hospica z naslovom

SMRT V MAJHNI DEKLICI POSTALA ZAVEZNICA,
ki bo v torek, 7. 5. 2013, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Ko se mladi družini rodi otrok, za katerega trdijo, da bo kmalu umrl, se njihovo življenje postavi
na glavo. Smrt dopušča, da jo vsi člani spoznajo, sprejmejo in čez čas ugotovijo, da jih le opozarja na
sleherni dan, ki je dar. Na majhna zadovoljstva in skromne napredke, ki kličejo po veselju. Medtem
ko ljubijo, ugotovijo, da je pravzaprav življenje na glavi barvitejše in preprosto srečnejše.

Svojo izkušnjo bo z nami podelila naša gostja, Petra Greiner,
dipl. fiziot. in mama deklice s trisomijo 13.

V soboto, 4. maja 2013, ob 19. uri vljudno vabimo vse, ki uživate v glasbi, plesu, igri in
ljubezni do bližnjega, v Dom kulture Lenart. Vstopnine ne bo, zbirali se bodo le prostovoljni
prispevki, denar pa bo šel v dobrodelne namene ter za kritje stroškov muzikala.
Muzikal „Svinčnik Zanj« bodo izvedli mladi iz Misijonske skupine Pridi. Z muzikalom želijo predvsem približati lik Matere Terezije, oznanjevati ljubezen med ljudmi in v mladih zbuditi
čut za dobrodelnost in sočutje do bližnjih. Naslov muzikala je bil vzet iz citata Matere Terezije,
ki pravi: „Sem le droben in preprost svinčnik v Božji roki, ki svetu piše ljubezensko pismo.«
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SPOMINI

Vojne prigode Jožefa Zaletingerja
Obležal na polju pod ameriškimi streli
Po skorajda pol leta pol leta trajajočih bitkah in umikanju nemške vojske, ki se je pred
zavezniškimi silami pomaknila že v bližino
francosko-nemške meje, je prišel usodni in
nesrečni dan tudi za Jožeta Zaletingerja, ki
se je v tem času uspešno izmikal sovražnim
strelom. »25. novembra 1944 so me v bližini
Mulhausna zadeli streli ameriškega mitraljeza.
Dobil sem 5 ali 6 zadetkov, eden izmed njih je
pri kosti na nogi eksplodiral, mi odtrgal kos
mesa in zdrobil del stegnenice. Ura je bila okoli pol enih podnevi, ko sem obležal na polju,
posejanem s številnimi drugimi ranjenimi in

Jožefov spomin je še zelo svež.

mrtvimi vojaki. Po radijski zvezi sem klical na
pomoč, a žal so bili moji sovojaki preveč oddaljeni oz. so nas Američani vseskozi obstreljevali, tako da mi nemška saniteta ni mogla
priskočiti na pomoč,« se spominja usodnega
dne naš sogovornik in nadaljuje: »Šele okoli
šeste ure popoldan, ko se je zmračilo, je prišla
prva pomoč: ameriški in francoski reševalci
ob spremstvu vojske. Sreča v nesreči je bila, da
se je bližala zima in da je bilo dovolj mrzlo,
tako da sem bil precej debelo oblečen in tako
tudi zaradi mraza nisem izkrvavel. Kot so mi
kasneje povedali zdravniki, bi v poletnem času
v nekaj minutah popolnoma izkrvavel. Prav
tako sem imel srečo, da so me našli ameriški
reševalci, Francozi so namreč vse, ki so še kazali znake življenja in se premikali na mestu,
postrelili. Tiste pa, ki so jih Američani predali
Francozom, so morali le-ti pustiti pri življenju
in jim nuditi zdravstveno pomoč,« še razlaga
Jože, ki se še danes do potankosti spominja
tega dneva, kot bi se zgodil včeraj.
Kot pravi sam, je bil takrat prepričan, da ne
bo nikoli več videl doma in staršev ter da bo
svojo življenjsko pot končal prav na tem bojišču. »Ko so me Američani predali Francozom,
so mi le-ti, namesto da bi mi nudili pomoč,
najprej pretaknili žepe in mi pobrali vse, kar
sem imel. Spomnim se, da sem imel zraven
nekaj slik od doma, v denarnici pa 1800 frankov, nekaj nemških mark ter nekaj italijanskih
lir«, še opisuje ta dan Jože, ki še pove, da so
mu Francozi večkrat pokazali, da bi mu najraje prerezali vrat. Ker je bil v nemški uniformi,
je bil za njih namreč nemški vojak. »Naslednji

3. del

dan po operaciji, spomnim se, da je bilo okoli pol enajste dopoldan, sem najprej pogledal
pod »koco« ali še imam obe nogi. Pravi čudež
je bil, da sem vse skupaj sploh preživel.«
V francoskem Dijonu, kjer so operirali Jožeta, je spoznal avstrijskega sanitejca, kar je bila
zanj ponovno sreča, saj mu je ta sanitetni delavec pomagal z izgovorom, da sta prijatelja že
iz predvojnega obdobja, da so ga premestili v
pravo bolnišnico. Tam je bila oskrba ranjencev
precej boljša, poleg tega pa sta se vsak dan srečevala in postala prava prijatelja. Jože še pove,
da se je v bolnici spoznal tudi z francosko višjo
medicinsko sestro, ki mu je prav tako krajšala
dolge bolnišnične dneve, ki jih je dobesedno
brez dnevne svetlobe, skorajda v temi, preživljal vse od operacije do poletja 1945.
Konec vojne
»9. maja 1945 je bil dan, ko je nam je prav
vsem močno odleglo, sporočili so nam, da je
vojna končala. Izven bolnišnice se je že slišala
godba, koračnice, rafali, vzkliki veselja in sreče, ki je preplavila prav vse, ki so ta dolga leta
doživljali grozote vojne.« Konec vojne pa za Jožeta še zdaleč ni pomenil, da se bo kmalu tudi
vrnil domov. V poletnih mesecih je bil skupaj
z nemškimi ranjenci premeščen v francosko
mestece Autun, kjer so bili ujetniki razvrščeni po državah. Kot nemškega vojaka so Jožeta
premestili v nemški del taborišča oz. zbirališča
vojnih ujetnikov. »Kmalu po tem, ko sem prešel v nemško oskrbo, je mojo rano ponovno
pregledal nemški zdravnik, ki se je nemudoma
odločil za vnovično operacijo. 4. septembra
1945 sem bil tako ponovno operiran. Pri kosti
sem še vedno imel del izstrelka, ki ga je bilo
potrebno odstraniti. Po drugi operaciji je bilo
moje okrevanje precej hitrejše, tako sem bil
po dveh tednih ponovno na nogah,« opisuje
Jože čakanje na transport domov. V vseh teh
mesescih, kolikor jih je Jože preživel v Autunu,
so za hrano vsak dan dobivali zgolj belo repo.
Kljub vsemu je Jože tukaj toliko okreval, da se
je ponovno postavil na noge.
Ves ta čas, ko je bil Jože stacioniran v bolnici in tudi še v času vojskovanja, je redno pisal
domov, v domače Slovenske gorice, a zaradi
vojne pošta ni potovala na želene naslove. Jožetovi starši so bili tako že dve leti prepričani,
da je Jože mrtev, saj o njem niso dobili nobene
informacije. Prav tako se je tudi Jože pogosto
mučil z mislijo, kako je z njegovimi starši, ali
so zdravi in kako živijo.
»Maja 1946 je odšel domov avstrijski sanitejec, s katerim sva se spoznala v bolnišnici
v Dijonu. Ime mu je bilo Josef Schröder«, se
spominja Jože ter nadaljuje: ko je Josef prišel
povedat, da odhaja domov in da se poslavlja,
sem ga prosil, naj nekako sporoči staršem, da
sem še živ. Josef je imel v Beljaku strica, ki je
novico sporočil mojim staršem, tako da so vedeli, da sem še vedno med živimi in da se bom,
takoj ko bo mogoče, vrnil domov,« z nasmeškom na obrazu pove Jože.
Dejan Kramberger
Se nadaljuje!

IZ KULTURE
OI JSKD Lenart

Otroške gledališke skupine v Benediktu
Na Otroškem odru 2013 - srečanju otroških gledaliških skupin, ki je potekalo konec
marca, je Miha Golob, letošnji strokovni spremljevalec, povedal, da je bilo srečanje zelo
dobro organizirano s strani
lenarškega sklada. Pohvalil
je tudi dobro izbrane in oddigrane predstave, ki so jih
s polno mero energije odigrali otroci. Mentoricam je
dal veliko uporabnih strokovnih napotkov za njihovo
nadaljnje delo, ko je v strokovnem posvetu izpostavil
detajle, ki bi jih pri predstavah lahko še izboljšale.
Svoje delo so vsi udeleženci
zelo odgovorno opravili, je
še povedal in tako zagotovili

Srečanje odraslih gledaliških skupin

Linhartovo srečanje odraslih gledaliških
skupin je v soboto, šestega aprila, popoldan
privabilo v trojiško dvorano ljubitelje gledaliških predstav. Nastopili sta gledališka skupina iz KTC Selce s predstavo Julijane Bračič
Mož na preizkušnji in Jože Ploj, član gleda-

liške skupine TD Sveta Trojica, z avtorsko
monodramo Album. Srečanje je strokovno
spremljala Aleksandra Blagojević, pripravil
pa ga je JSKD Lenart v sodelovanju s TD Sveta Trojica in občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Regijsko srečanje lutkovnih skupin
Na regijskem srečanju otroških lutkovnih
skupin, ki je potekalo v torek, 16. aprila 2013,
v dopoldanskem času v kulturnem domu v Sveti Trojici,
je nastopilo deset lutkovnih
skupin iz območij, kjer delujejo izpostave JSKD Lenart,
Ormož, Ptuj in Slovenska
Bistrica. Srečanje je izvedel
JSKD Lenart v sodelovanju z
OŠ Sveta Trojica in z občino
Sveta Trojica v Slovenskih
goricah. Od domačih skupin
iz območja Upravne enote
Lenart so nastopile lutkovne skupine iz OŠ Benedikt,
OŠ Jurovski Dol, OŠ Lenart
in OŠ Sveta Trojica, ki jih je

izbrala strokovna spremljevalka območnega
srečanja lutkovnih skupin Barbara Jamšek.

Pri Lenartu bodo zapeli
Na reviji odraslih pevskih zborov in malih
vokalnih skupin, ki ga organizatorji imenujejo Orfejeva pesem, se bodo letos predstavili
zbori in male vokalne skupine, ki delujejo na

OKOLJU PRIJAZNE CENE

visok nivo letošnjega srečanja, seveda skupaj
s organizatorjem – lenarškim skladom. Ta je
srečanje izvedel v sodelovanju z OŠ in občino
Benedikt.

območju Upravne enote Lenart. Revija bo
potekala 17. maja 2013 v Domu kulture pri
Lenartu. Prireditev bo izvedel JSKD Lenart v
sodelovanju z občino Lenart.

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota:
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si
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Srečanje otroških gledaliških skupin
Na regijskem srečanju otroških gledaliških
skupin, ki bo potekalo v petek, 26. aprila 2013,
v dopoldanskem času v Domu kulture v Lenartu, bo nastopilo tudi nekaj domačih skupin, ki

so bile zaradi kvalitete nastopa na območnem
srečanju v marcu izbrane za regijsko nivo, to so
skupine iz OŠ Benedikt in OŠ Sveta Ana.
Breda Slavinec, foto: Bojan Mihalič

Moje življenje z Almo Karlin

V Domu kulture Lenart bo v petek, 3. maja, ob 19.30 uri na ogled monodrama o
dveh velikih ženskah, velikih Celjankah, Almi Karlin in Thei Schreiber Gammelin.
Govori o življenju slikarke, pisateljice in velike prijateljice Alme Maximiliane Karlin
Thei Gammelin, ki se je leta 1934 preselila k Almi v Celje in tam ostala do svoje smrti.
Skozi Theino pripoved izvemo vse o njenem življenju in o življenju Alme Karlin, o njenih
evropskih predavanjih, o popotovanju po svetu, o njenem življenju pred 2. svetovno
vojno, med njo in po njej, o sodelovanju z NOB, o Almini smrti in Theinem ustvarjanju,
delu in življenju v Celju.
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Odlična mlada kitarista

Učenci Konservatorija Maribor – Podružnične šole Lenart so ponovno posegli po visokih odličjih. Tokrat so se odlično odrezali
učenci kitarskega oddelka, ki so se 6. in 7. aprila udeležili tekmovanja kitaristov v Krškem. V
kategoriji do 9 let se je tekmovanja udeležila

Kaja Rajter in prejela zlato priznanje, v kategoriji do 13 let pa je tekmoval Peter Markoli in
prav tako prejel zlato priznanje. Mentor obeh
tekmovalcev je Bogdan Štabuc.
Irena Košmerl Leš, vodja PŠ Lenart

Jubilejni koncert Pihalnega orkestra MOL
V nedeljo, 7. aprila 2013, je v Športni dvorani Lenart potekal koncert Slovenskogoriškega
pihalnega orkestra MOL, ki letos praznuje 20letnico delovanja. Predsednik društva Marko
Firbas je v govoru nanizal doživetja in spomine
od ustanovitve orkestra v aprilu 1993, ko je godba štela približno 15 godbenikov, do danes, ko
je v orkestru skoraj 50 glasbenikov. Pihalnemu
orkestru se je ob jubilejnem koncertu pridružil
tudi prvi dirigent Bojan Bezjak.

vpenjanje posameznika v zvok orkestra, ki naj
bi bil prijeten za uho, mi je vzelo veliko energije. Obenem pa sem užival v slišanem zvoku, v
godbenikovih zadovoljstvih in zadovoljnih poslušalcih. Pokazalo se je, da nas publika želi slišati.
Ko danes gledam in poslušam orkester, je bil naš
trud vreden vseh naporov.«
Na projekcijskem platnu se je dalo med koncertom videti fotografije orkestra in v spominu
prehoditi 20 let. Javni sklad RS za kulturne de-

1999. 20 let se morda ne sliši ravno veliko, vendar
če upoštevamo redne tedenske vaje (pred koncerti
jih je tudi več) ter približno 50 nastopov na leto,
potem vidimo, da je za delovanje orkestra potreben velik osebni vložek, ki ni dovolj le s strani dirigenta, ampak od vsakega posameznega člana.
Orkester se je skozi leta razvil do takšne mere,
da lahko danes sežemo tudi po literaturi višje
težavnostne stopnje in z veseljem opažam, da
Slovenskogoriški pihalni orkester KD »MOL« ni
le »blagovna znamka« Lenarta, ampak vseh Slo-

venskih goric.«
Koncert je trajal 2 uri in pol, ki sta hitro minili. Župan občine Lenart je godbenikom čestital ob njihovi obletnici, poudaril visoko raven
igranja in pomen orkestra v kulturni dejavnosti
slovenskogoriških občin.
Na koncertu so obiskovalci lahko kupili tudi
novo zgoščenko, ki jo je Slovenskogoriški pihalni orkester MOL posnel ob tej priložnosti.
www.lenart.si, E. Pukšič

Nebesa v robidah spet prevedena!
Nataša Kramberger (rojena 14. 4. 1983) med
Jurovskim Dolom in Berlinom; pravkar sta izšla eden za drugim prevoda Nebes v robidah v
srbski in bolgarski jezik. Prišla sta kot nalašč
kot darilo za 30. rojstni dan evropsko uveljavljene slovenskogoriške avtorice.
Srečanje z mlado »Uršljanko« (nagrajenko
natečaja Urška) je potekalo v petek, 5. aprila,
ob 16. uri v Knjižnici Lenart. Kratek klepet je

bil hkrati priložnostno aprilsko srečanje in priložnost za kratek prijateljski odklop. Nataša je
spregovorila o ozadjih in nastajanju romana,
ki jo je popeljal v sam evropski pisateljski vrh.
Spregovorila je tudi o razpetosti med domačim
krajem in drugimi mesti, zlasti Berlinom, kjer
pa se zelo dobro počuti.
E. P.

Rajko Ferk v
Črnem lesu

V soboto, 6. aprila, ob 18. uri so v
Črnem lesu odprli razstavo likovnih
del slikarja Rajka Ferka. Dogodek je
popestrila kulinarična ponudba kuharskega mojstra Zorana Rističa in
ponudba lenarških vinogradnikov.

Zoran Ristič, Rajko Ferk in Andrej Okreša

Bojan Bezjak: »20 let je zelo kratko zgodo-

vinsko obdobje za orkester. Na pobudo gospoda
Mihaela Novaka in sina Alojza smo staknili glave in pričeli pripravljati teren za sestavo skupine glasbenikov, s katero smo ob pomoči gospoda
Franca Šenvetra, zgodovinarja Marjana Toša in
mecena mesarja Fekonja ustanovili orkester 15
ljudi. Iskanje glasbenikov, not, instrumentov in

javnosti, Območna izpostava Lenart, je članom
podelil bronaste, srebrne in zlate Gallusove
značke. Bil je koncert za uživanje! Dirigent Igor
Alatič je pripravil izbor 19-ih skladb različnih
glasbenih zvrsti ki so jih igrali od ustanovitve
do danes.
Igor Alatič: »Član orkestra sem od vsega
začetka, mesto dirigenta pa sem prevzel marca

PE PODGRAD,
PE M. SOBOTA,
PE LENART,
SERVIS PODGRAD,

Dve novi drami Toneta Štefaneca
Tone Štefanec je spomladi napisal drami
Lopov in ljubezni gospoda in gospe Pirc in
Prijatelji z nasprotnih strani. Obe drami,
lahko tudi zgolj berljivi kot glasen opomin,

sta na voljo Knjižnici Lenart in na območnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart.
Podrobneje ju bomo predstavili v naslednji številki.
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ŵŽƚŽƌŶĞŬŽƐĞ
– ǎĞŽĚϭϲϵΦ
motorne žage –že od 199 €
NOVO
NOVO
NOVO
ŵŽƚŽƌŶĞŬŽƐĞ
– ǎĞŽĚϭϲϵΦ
ŵŽƚŽƌŶĞǎĂŐe –ǎĞŽĚϭϵϵΦ
motorne kose – že od 169 €
LC56 AWD 699 €
ǀƌƚŶĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ – ǎĞŽĚϯϵϵΦ
vrtne kosilnice – že od 199 €
ǀƌƚŶĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ
– ǎĞŽĚϯϵϵΦ
(motor Honda,
56 cm,
traktorske kosilnice – že od 1.660 € ŵŽƚŽƌŶĞŬŽƐĞ – ǎĞŽĚϭϲϵΦ
pogon
4x4)
ƚƌĂŬƚŽƌƐŬĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ– ǎĞŽĚ ϭ͘ϲϲϬΦ
rider kosilnice – že od 2.890 €
Kosa nahrbtna ƚƌĂŬƚŽƌƐŬĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ– ǎĞŽĚ ϭ͘ϲϲϬΦ
robotske kosilnice – že od 1.499 € ǀƌƚŶĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ
ƌŝĚĞƌŬŽƐŝůŶŝĐĞ–
ǎĞŽĚϮ͘ϴϵϬΦ
553RBX
– 629 €– ǎĞŽĚϯϵϵΦ
škarje za živo mejo – že od 319 €
(50,6 ccm, 2,3kW/3,1KM)
ƌŝĚĞƌŬŽƐŝůŶŝĐĞ– ǎĞŽĚϮ͘ϴϵϬΦ
zaščitna oprema, rezervni deli,
ƌŽďŽƚƐŬĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ
– ǎĞŽĚ
ϭ͘ϰϵϵΦ
543 RBX
– 519 €
ƚƌĂŬƚŽƌƐŬĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ–
ǎĞŽĚ
ϭ͘ϲϲϬΦ
(40,1 ccm, 1,5 kW/2,0 KM)
verige, meči, olja, kosilne nitke …
ƌŽďŽƚƐŬĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ – ǎĞŽĚ ϭ͘ϰϵϵΦ
ƓŬĂƌũĞǌĂǎŝǀŽŵĞũŽ – ǎĞŽĚϯϭϵΦ

ZIMSKA AKCIJA!
AKCIJA

ZIMSKA AKCIJA!

HUSQVARNA

motorne kose 560XP – 899 €
445
–
559 €– 349 € + darilni
562XP set
– 919 €
233RJ (1,3 KM)
639 €– 469 € + darilni
+ darilo
543RS 545
(2,0–KM)
set
560XP – 899 €
+ darilo
pulover Husqvarna in
445 – 559 €vrtni traktorji
562XP – 919 €
zĂƓēŝƚŶĂēĞůĂĚĂ
ƉƌŽƚŝǀƌĞǌŶŝƓŬŽƌŶũŝǌĂůĞϮϵ͕ϵϵΦ
CTH
126
(12
KM)
–
2.060
s košem
545 – 639
€ rokavice +€ darilo
delovne
CTH 194
(19 KM)
– 3.090 € s košem

ƌŝĚĞƌŬŽƐŝůŶŝĐĞ– ǎĞŽĚϮ͘ϴϵϬΦ

Ob nakupu vam opravimo prvi zagon, večje stroje
ƓŬĂƌũĞǌĂǎŝǀŽŵĞũŽ
1.499 € – ǎĞŽĚϯϭϵΦ
ǌĂƓēŝƚŶĂŽƉƌĞŵĂ͙
dostavimo brezplačno, nudimo vam kvaliteten servis
v času garancije in tudi po preteku le-te. Ob plačilu zƌŽďŽƚƐŬĞŬŽƐŝůŶŝĐĞ – ǎĞŽĚ ϭ͘ϰϵϵΦ
KďŶĂŬƵƉƵǀĂŵŽƉƌĂǀŝŵŽƉƌǀŝǌĂŐŽŶ͕ǀĞēũĞƐƚƌŽũĞĚŽƐƚĂǀŝŵŽďƌĞǌƉůĂēŶŽ͕
ǌĂƓēŝƚŶĂŽƉƌĞŵĂ͙
gotovino
Vam obračunamo gotovinski popust (razen
ob nakupu
robotskih kosilnic) ali uredimo hiter kredit
ŶƵĚŝŵŽǀĂŵŬǀĂůŝƚĞƚĞŶƐĞƌǀŝƐǀēĂƐƵŐĂƌĂŶĐŝũĞŝŶƚƵĚŝƉŽƉƌĞƚĞŬƵůĞ-ƚĞ͘Kď
do 36 mesecev.
ƓŬĂƌũĞǌĂǎŝǀŽŵĞũŽ – ǎĞŽĚϯϭϵΦ

KďŶĂŬƵƉƵǀĂŵŽƉƌĂǀŝŵŽƉƌǀŝǌĂŐŽŶ͕ǀĞēũĞƐƚƌŽũĞĚŽƐƚĂǀŝŵŽďƌĞǌƉůĂēŶŽ͕
ƉůĂēŝůƵǌŐŽƚŽǀŝŶŽsĂŵŽďƌĂēƵŶĂŵŽŐŽƚŽǀŝŶƐŬŝƉŽƉƵƐƚĂůŝƵƌĞĚŝŵŽŚŝƚĞƌ

Smo ŬƌĞĚŝƚĚŽϯϲŵĞƐĞĐĞǀ͘
pooblaščeni serviser za Husqvarno, Partner,
ŶƵĚŝŵŽǀĂŵŬǀĂůŝƚĞƚĞŶƐĞƌǀŝƐǀēĂƐƵŐĂƌĂŶĐŝũĞŝŶƚƵĚŝƉŽƉƌĞƚĞŬƵůĞ-ƚĞ͘Kď
Gardena,
McCulloch, Jonsered, Efco, Makita, Laski,ǌĂƓēŝƚŶĂŽƉƌĞŵĂ͙
Briggs
& Stratton, Honda, Spit, Paslode … Z veseljem
ƉůĂēŝůƵǌŐŽƚŽǀŝŶŽsĂŵŽďƌĂēƵŶĂŵŽŐŽƚŽǀŝŶƐŬŝƉŽƉƵƐƚĂůŝƵƌĞĚŝŵŽŚŝƚĞƌ
+
darilo
pulover
Husqvarna
in
^ŵŽƉŽŽďůĂƓēĞŶŝƐĞƌǀŝƐĞƌǌĂ,ƵƐƋǀĂƌŶŽ͕WĂƌƚŶĞƌ͕'ĂƌĚĞŶĂ͕DĐƵůůŽĐŚ͕
CTH 224T (22 KM) – 3.890 € s košem
smo vam
pripravljeni svetovati in pomagati izbrati, kar
2.199 €
ŬƌĞĚŝƚĚŽϯϲŵĞƐĞĐĞǀ͘
zĂƓēŝƚŶĂēĞůĂĚĂ
ƉƌŽƚŝǀƌĞǌŶŝƓŬŽƌŶũŝǌĂůĞϮϵ͕ϵϵΦ
LTH 126
(12 KM)
€ brez košaKďŶĂŬƵƉƵǀĂŵŽƉƌĂǀŝŵŽƉƌǀŝǌĂŐŽŶ͕ǀĞēũĞƐƚƌŽũĞĚŽƐƚĂǀŝŵŽďƌĞǌƉůĂēŶŽ͕
vam najbolj
ustreza, kar vam bo delo olajšalo in ga na560XP
– 899
€ – 1.060
:ŽŶƐĞƌĞĚ͕ĨĐŽ͕DĂŬŝƚĂ͕>ĂƐŬŝ͕ƌŝŐŐƐΘ^ƚƌĂƚƚŽŶ͕,ŽŶĚĂ͕^Ɖŝƚ͕WĂƐůŽĚĞ͙
redilo
varnejšega.
delovne
rokavice
LTH
174
(17
KM)
–
2.390
€
brez
koša
562XP – 919 €

!

445 – 559 €
545 – 639 €
+ darilo
+ darilo
pulover Husqvarna in
zĂƓēŝƚŶĂēĞůĂĚĂ
ƉƌŽƚŝǀƌĞǌŶŝƓŬŽƌŶũŝǌĂůĞϮϵ͕ϵϵΦ
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ǀĞƐĞůũĞŵƐŵŽǀĂŵƉƌŝƉƌĂǀůũĞŶŝƐǀĞƚŽǀĂƚŝŝŶƉŽŵĂŐĂƚŝŝǌďƌĂƚŝ͕ŬĂƌǀĂŵ
ŶƵĚŝŵŽǀĂŵŬǀĂůŝƚĞƚĞŶƐĞƌǀŝƐǀēĂƐƵŐĂƌĂŶĐŝũĞŝŶƚƵĚŝƉŽƉƌĞƚĞŬƵůĞ-ƚĞ͘Kď
^ŵŽƉŽŽďůĂƓēĞŶŝƐĞƌǀŝƐĞƌǌĂ,ƵƐƋǀĂƌŶŽ͕WĂƌƚŶĞƌ͕'ĂƌĚĞŶĂ͕DĐƵůůŽĐŚ͕
ŶĂũďŽůũƵƐƚƌĞǌĂ͕ŬĂƌǀĂŵďŽĚĞůŽŽůĂũƓĂůŽŝŶŐĂŶĂƌĞĚŝůŽǀĂƌŶĞũƓĞŐĂ͘
Ne velja za nakup robotske kosilnice
ƉůĂēŝůƵǌŐŽƚŽǀŝŶŽsĂŵŽďƌĂēƵŶĂŵŽŐŽƚŽǀŝŶƐŬŝƉŽƉƵƐƚĂůŝƵƌĞĚŝŵŽŚŝƚĞƌ
:ŽŶƐĞƌĞĚ͕ĨĐŽ͕DĂŬŝƚĂ͕>ĂƐŬŝ͕ƌŝŐŐƐΘ^ƚƌĂƚƚŽŶ͕,ŽŶĚĂ͕^Ɖŝƚ͕WĂƐůŽĚĞ͙
ŬƌĞĚŝƚĚŽϯϲŵĞƐĞĐĞǀ͘
ǀĞƐĞůũĞŵƐŵŽǀĂŵƉƌŝƉƌĂǀůũĞŶŝƐǀĞƚŽǀĂƚŝŝŶƉŽŵĂŐĂƚŝŝǌďƌĂƚŝ͕ŬĂƌǀĂŵ
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ŶĂũďŽůũƵƐƚƌĞǌĂ͕ŬĂƌǀĂŵďŽĚĞůŽŽůĂũƓĂůŽŝŶŐĂŶĂƌĞĚŝůŽǀĂƌŶĞũƓĞŐĂ͘

^ŵŽƉŽŽďůĂƓēĞŶŝƐĞƌǀŝƐĞƌǌĂ,ƵƐƋǀĂƌŶŽ͕WĂƌƚŶĞƌ͕'ĂƌĚĞŶĂ͕DĐƵůůŽĐŚ͕
:ŽŶƐĞƌĞĚ͕ĨĐŽ͕DĂŬŝƚĂ͕>ĂƐŬŝ͕ƌŝŐŐƐΘ^ƚƌĂƚƚŽŶ͕,ŽŶĚĂ͕^Ɖŝƚ͕WĂƐůŽĚĞ͙

Ne velja za nakup robotske k
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ŠPORT

FUTSAL
2. SFL: V taboru Benedikta se obetajo spremembe
Po končani sezoni v futsalu so svoj komentar
podali tudi v vodstvu KMN Benedikt. Za naš
časopis je spregovoril predsednik KMN Benedikt Andrej Šijanec, ki je takole komentiral
minulo sezono:
»Za nami je še ena sezona v futsal tekmovanjih, ki pa bi lahko bila glede na pričakovanja
pred pričetkom uspešnejša. V državnih prvenstvih smo nastopili s štirimi selekcijami. Najmlajša je tekmovala v kategoriji U-13 in se s tretjim mestom v skupini ni uvrstila na zaključni
turnir najboljših štirih v državi, kar je bil pred
sezono osnovni cilj.
V DP kategorije U-18 so fantje pokazali nekaj
dobrih predstav, toda pomlajena in maloštevilna
zasedba ni ponovila uspeha iz prejšnje sezone,

ko so se uvrstili med najboljših osem v državi!
V vzhodni skupini DP kategorije U-21 je fantom uspelo po enkrat zmagati in remizirati, za
kaj več pa je zmanjkalo tekmovalnih izkušenj in
nekaj resnosti!
Še najslabšo sezono smo zabeležili pri članih,
ki so v 2. SFL zasedli zadnje mesto, kar je glede
na zasedbo pred sezono vsekakor neuspeh.
Do junija še traja šola futsala, ki pa na različnih turnirjih dosega določene uspehe.
Kako naprej, v klubu že razmišljamo. Po
občnem zboru in prvem sestanku novega razširjenega UO se vsekakor obetajo določene spremembe! V širšem vodstvu kluba smo z njimi že
začeli, obetajo pa se tudi v strokovnih kadrih in
pri igralcih!«

3. SFL: Slemen prvak, Cerkvenjak in Zavrh na 2. in 3. mestu
S tekmami 26. kroga se je končalo ligaško
tekmovanje v 3. SFL. Že pred zadnjim krogom je bilo jasno, da bo zmagovalec lige postal
KMN Slemen, ki je v 26-ih tekmah zbral kar 23
zmag, 2 remija in zgolj 1 poraz. S skupaj 71-imi
osvojenimi točkami so igralci Slemna zbrali 4
točke več od najbližjih zasledovalcev in najresnejših konkurentov v boju za 1. mesto, ekipe
Gostišča pri Antonu iz Cerkvenjaka, ki je s
67-timi osvojenimi točkami osvojila prepričljivo 2. mesto. Na 3. mesto se je uvrstila še ena
ekipa iz Slovenskih goric, in sicer ŠD Zavrh z
osvojenimi 51-imi točkami. Sledijo: 4. Herič

Sv. Duh (49 točk), 5. KMN Petelin Benedikt
(44), 6. ŠD Korena 2012 (43), 7. ŠD Kenguru
(41), 8. Miklavž TBS Team24 (31), 9. ŠD Selce
(26), 10. ŠD Cerkvenjak Lotos (25), 11. Agencija Mori Ožbalt (25), 12. KMN Sv. Ana (23),
13. KMN Cerkvenjak mladi (20), 14. Zgornja
Ščavnica 13. Najboljši strelec lige je bil z 52
zadetki Matej Naplotnik (KMN Slemen), na
drugem mestu pa mu sledi David Ploj iz ekipe
ŠD Cerkvenjak Lotos, ki je mrežo nasprotnika
zatresel 42-krat. Za najboljšega vratarja 3. SFL
v sezoni 2012/13 je bil proglašen vratar ŠD Zavrh, Janez Rojs.

Lenarški gasilci so se pomerili z žensko nogometno ekipo
Na pobudo Jerneje
Ploj, ki jo je rojstvo otroka za nekaj časa oddaljilo od nogometnih igrišč,
so se v Športni dvorani
v Voličini pomerili člani
PGD Lenart in posebej
za to priložnost zbrana
ekipa nogometašic. Ekipo slednjih so sestavljale
nekdanje slovenske nogometne reprezentantke in članice najboljših
slovenskih ženskih nogometnih klubov. Tako
je tudi rezultat, ki pa na
tej ekshibicijski tekmi ni
bil v ospredju, kazal na
premoč deklet.

hitro našel pot na tekmovalne steze.
Dobro pomladansko
pripravljenost je Gregor pokazal tudi na 14.
mednarodnem uličnem
teku Prnjavor v Bosni
in Hercegovini. Ker je
bil omenjeni tek tudi
na uradnem koledarju
EAAF, je bila konkurenca zelo močna. V močni
konkurenci najboljših
tekačev iz Madžarske,
Srbije, Romunije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije je
slovenskogoriški atlet Gregor Verbošt ob osvojitvi naslova državnega prvaka v krosu
v članski konkurenci
dveh močnih mednarodnih mitingov v okviru
osvojil zelo dobro 11.
Srednje evropske dvoranske turneje. Posebej
mesto, v kategoriji mladincev pa se je povzpel
dober rezultat je dosegel v Bratislavi, kjer je v
vse do 5. mesta.
članski konkurenci atletov iz Škotske, Anglije,
Dobra forma tudi pri bratu, Tadeju Verboštu
Češke, Srbije, Slovaške in Slovenije v teku na
Leto 2012 očitno ni bilo najbolj naklonjeno
800 m osvojil 9. mesto.
bratoma Verbošt, vsaj kar se poškodb tiče. Ob
21. aprila sta se Tadej in Gregor odpravila
že omenjenih težavah Gregorja Verbošta se je
na 10-dnevne priprave v Medulin, kjer bosta
s poškodbo v preteklem letu soočil tudi njepilila formo za glavni, poletni del sezone. Njugov starejši brat Tadej. Slednji je po poškodbi
na glavna želja za prihajajočo sezono je, da oba
zadnje stegenske mišice pričel s treningi noostaneta nepoškodovana. Že 4. in 5. maja ju
vembra. Tadej, ki zaradi študija kineziologije
čakata prvi tekmi, ki bosta tudi pokazali, kako
na fakulteti za šport trenira v Ljubljani, se je
visoko ciljata v slovenskem atletskem merilu.
v sklopu priprav na poletno sezono udeležil
Dejan Kramberger

STRELSTVO
Medobčinska strelska liga 2012/2013
Prehodni pokal spet v rokah Trnovske vasi,
prvič zmagovalec lige Dejan Cvetko
Na območju Slovenskih goric že več let po
vrsti organiziramo Medobčinsko ligo v streljanju z zračno puško. Tako smo v soboto, 13.
aprila, na novem strelišču v Trnovski vasi zaključili letošnjo Medobčinsko ligo. Sodelovali
so: SD Trnovska vas, ŠD Selce, SD Vitomarci,
SD Velka, SD Osek in novoustanovljeno SD
Cerkvenjak. Skupno je tekmovalo devet ekip
in 44 posameznikov. Strelci iz Trnovske vasi,
Oseka in Velke so nastopali z dvema ekipama,
ostala društva pa s po eno. Tekmovanje je po-

s 27 točkami. Drugo mesto je zasedla ekipa
Oseka A (Vlado Šteinfelser, Branko Korošak in
Slavko Gorenc) s 25 točkami. Tretje mesto s 23
točkami so zasedli predstavniki Velke (Mirko
Tenšek, Sara Srne in Elvir Kramberger, rezerva Patrik Rajšp). Na četrto mesto se je uvrstila
ekipa iz Vitomarcev, peta je bila ekipa Oseka
B, šesta Trnovska vas B, na sedmem mestu so
končali predstavniki Cerkvenjaka in ekipa Velka B. Deveti so končali predstavniki Selc.
Med posamezniki je prvič zmagal predstavnik Trnovske vasi Dejan Cvetko in po dolgih
letih premagal večkratnega prvaka Mirka Tenška iz SD Velka. Tretji je bil predstavnik Oseka

Dekleta so na nogometnem igrišču ugnala ekipo gasilcev.

NOGOMET
Lenartu pomembna zmaga nad Teznom
Na prvi tekmi spomladanskega dela sezone
so nogometaši NK Lenart na domačem igrišču
zabeležili pomembno zmago nad NK Tezno
in na ta način naredili velik korak k izpolnitvi glavnega cilja – obstanka v ligi. V zadnjem

krogu so Lenarčani sicer izgubili proti Pohorju
(0:2), a kapetan domačega moštva Niko Krempl obljublja boj za novo zmago že jutri (27. 4.)
na domačem igrišču proti Slovenj Gradcu.

Jurovski Dol z visoko zmago nad mariborskim Železničarjem
počastil občinski praznik

V 18. krogu 1. MNZ maribor je NK Jurovski
Dol dosegel visoko zmago nad mariborskim
Železničarjem (6:1) ter po zmagi nad Račami
(5:2) zabeležil drugo zaporedno zmago. S 27

točkami zasedajo Jurovčani 5. mesto na ligaški
razpredelnici. Mesto za njimi zaseda NK Cerkvenjak (21 točk), ki je v zadnjem krogu remiziral z Miklavžem (0:0).

Vabilo na derbi med Cerkvenjakom in Jurovskim Dolom
Športni park v Cerkvenjaku bo jutri (27. 4.)
gostil slovenskogoriški derbi med NK Cerkvenjak in NK Jurovski Dol. Glede na stanje na le-

stvici se obeta izenačen in zanimiv nogometni
obračun. Tekma se bo začela ob 17. uri.

ATLETIKA
Gregor Verbošt državni prvak v krosu med starejšimi mladinci
Kljub temu da nam letošnja pomlad še ni
postregla s tistimi pričakovanimi temperaturami, se je za atlete že pričela sezona. Sredi marca
je namreč v Športnem parku Tabor v Mariboru
potekalo državno prvenstvo v krosu.
V hladnih zimskih razmerah je na 6-kilometrski preizkušnji v konkurenci starejših mladincev slavil Gregor Verbošt. Gregorjev uspeh,
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ki je prvič v karieri zmagal na državnem prvenstvu v krosu, je še toliko večji, če omenimo,
da je v preteklem letu zaradi težav z imunskim
sistemom in poškodbe kolena izpustil kar 7
mesecev treninga. Tako je z rednimi treningi
pričel šele v januarju. A, kot poudarja Gregor,
je s trdim delom in kvalitetnimi treningi pod
taktirko novega trenerja Boruta Podgornika

Najboljše tri ekipe Trnovske vasi, Oseka in Velka
tekalo od začetka novembra, izvedli pa smo
devet krogov, vsakič na drugem strelišču.
Po lanskoletni zmagi ekipe iz Oseka je letos
slavila prva ekipa Trnovske vasi A (Roman
Maguša, Dejan Cvetko in Damjan Prajndl)

Slavko Gorenc.
Vse rezultate najdete na www.sdtv.si.
Kontaktirajte nas na facebook strani ali na
sd.trnovskavas@gmail.si.
Franci Hameršak
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ZA RAZVEDRILO/SPOROČILA
HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Sreča

»V Sloveniji imamo letos srečo na celi črti,« je
pri malici rezkar Peter dejal mizarju Tonetu.
»Kako to misliš, Peter?« je presenečeno
vprašal mizar Tone.
»No, poglej na primer ta podatek: zadnja leta
v Sloveniji od vse hrane, ki jo potrebujemo, sami
pridelamo samo še nekaj manj kot tretjino,« je
odvrnil Peter. »Izkazalo se je, da je to naša velika
sreča.«
»V čem ti tu vidiš srečo?« je bil še bolj presenečen Tone.
»Poglej, če bi si vso hrano pridelali sami, bi
nam letošnje spomladansko deževje uničilo
vse,« je dejal Peter. »Tako pa nam bo uničilo
samo tretjino hrane, ki jo potrebujemo.«
»Hm, hm,« se je popraskal za ušesom Tone.
»Te tvoje logike ne razumem najbolje. Povej mi
še kakšen konkreten primer.«
»Poglej, srečo imamo tudi, ker naša država nič
več nima, samo še izgube,« je dejal Peter.
»Zakaj pa je to sreča?« je bil Tone še bolj presenečen.
»Ali ni to jasno že samo po sebi? Srečo imamo
zato, ker nam ne more noben nič več ukrasti!« je

dejal Peter. »Se spomniš, kako smo bili pred leti
nesrečni, ko so nam tajkuni vse pokradli?«
»Peter, naj me vrag vzame, če razumem to
tvojo logiko,« je dejal Tone. »Povej mi še kakšen
primer.«
»Glej, srečo imamo tudi zato, ker imamo same
izgube in veliko dolgov,« je pojasnil Peter.
»Razloži mi, zakaj smo lahko zaradi tega srečni,« je rekel Tone.
»Včasih, ko smo še kaj imeli, smo bili ogroženi in smo se morali boriti za svojo samostojnost,
varnost in neodvisnost. Sedaj, ko imamo same izgube in 'pufe', pa smo popolnoma varni, ker nas
noben več noče,« je navdušeno pojasnil Peter.
»Že razumem,« je vzkliknil Tone. »Pravzaprav
imamo zadnje čase zares veliko razlogov, zaradi
katerih smo lahko srečni.«
»Peter in Tone, vesta, zakaj sta lahko vidna
srečna?« se je v pogovor vključila šivilja Marica.
»Zakaj?« sta radovedno povprašala oba
hkrati.
»Ker imata kratko pamet,« je odločno dejala
Marica. »Če bi imela kaj v glavi, bi dandanes težko našla razlog za srečo.«

»Jutri moram pri zdravniku dati blato in
vodo. To mi je tečno,« je mož potožil ženi.
»Kar svoje spodnjice jim nesi, pa bo,« mu je
svetovala žena.

Vojak

»Ker popivaš, ne boš nikoli postal stotnik,«
je višji častnik dejal vinjenemu vojaku, ko je

Kot računalnik

»Kako pa se je tvoj novi fant izkazal na
izletu,« je dekle pomenljivo povprašala
prijateljico, ki je s svojim novim fantom prvič
preživela dan na izletu v naravi.

Pripravlja T. K.

prikolovratil v vojašnico.
»Prava figa,« je zamahnil z roko vojak. »Ko se
napijem, se počutim kot general!«

Učitelj in učenec

»Gospod učitelj, zanima me, ali bi mi znali
odgovoriti na zapleteno vprašanje,« je Petrček
povprašal učitelja.
»No, le vprašaj.«

»Ne vem, kaj naj ti rečem: nekako tako kot
moj računalnik.«
»Ne razumem. Kakšen računalnik pa imaš.«
»Mikro&soft!«

Disko klub

»Peterček, ti si mlajši in je oče do tebe bolj
popustljiv. Pojdi ga vprašat, ali lahko greva v
disko klub.«
»Karli, kar sam pojdi. Ti si starejši in se z
očetom že dalj časa poznata.«

Dopisnikom in sodelavcem
Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena
odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic.
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor
fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 31. maja 2013!

Uredništvo

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah

Smeh je pol zdravja
Zdravniški pregled

»Na vrtu stojita velik in mali osel. Kateri osel
je učenec in kateri učitelj?«
»Tega pa ne vem.«
»Gospod učitelj, to si zapomnite: učitelj je
vedno večji osel.«
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K navedenim cenam se prišteva 20% DDV.

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

ZRAČNA
OPTIKA
JE TÜ
•
•
•
•

vrhunska tehnologija
ﬁksna mesečna naročnina
akcija: brez stroškov priklopa
hitra montaža
INTERNET

TELEVIZIJA

TELEFON

ŠAVEL CENTER MURSKA SOBOTA
www.k3telekom.si | T: 059 242 000
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Ovtar - varuh vinogradov, varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni
»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.

6. občni zbor Društva za razvoj
podeželja »LAS Ovtar Slov. goric«
V sredo, 10. 4. 2013,
je na sedežu društva
potekal 6. občni zbor.
Podana so bila poročila o delu društva v 2012
(vsebinsko, finančno
ter s strani nadzornega
odbora) ter načrt dela
za 2013. Dogodek so
popestrili Družinski
frajtonarji in glasovi
Pevk ljudskih pesmi
Društva upokojencev
Lenart.
V letu 2013 se načrtuje zaključek:
13 individualnih projektov v bruto vrednosti 217.188,08 EUR:
• Občina Lenart: Poimenovanje ulic Lenarta; Video predstavitev po učno-sprehajalnih poteh v občini Lenart z okolico; Učni
vrtovi pri sv. Rupertu.
• KGZ Ptuj, KSS Lenart: Slovenjegoriška gibanca; Kakovostno pridelana krma.
• Damijan Rojko, Voličina: Sirarna Rojko.
• Občina Sveta Ana: Stalna razstava o življenju in delu Franca Postiča pri Sveti Ani.
• Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah: Tematska pot: pot po naravnih energetskih točkah Sveta Trojica.
• Zgodovinsko društvo Slovenske gorice,
Lenart: Zgodovina, etnologija in kultura
pristne (avtentične) prehrane v Slovenskih goricah.

• Vinogradništvo Križovnik, Jurovski Dol:
Vinska klet Križovnik.
• Andreja Štancer, Lenart: Odprti atelje.
• Izobraževalni center: Življenje na podeželju – tržimo svoje znanje, Izobraževanje
generacij za razvoj podeželja …
in 5 skupnih projektov, ki jih vodita LAS/
Razvojna agencija Slovenske gorice v bruto vrednosti 160.216,47 EUR:
• Signalizacija II. del ob državnih cestah,
• Vzpostavitev mreže učečih se kmetij,
• Agatine skrivnosti 2012,
• Širitev VTC 13 na LAS Ovtar Slovenskih
goric,
• Uvajanje EKO kmetovanja LAS.
LAS načrtuje udeležbo na 4 večjih sejmih:
• Sejem NATURO v Gornji Radgoni,
19.-21. april 2013,
• Kmetijsko-obrtniški sejem KOS v
Lenartu, 24.-26. maj 2013,
• AGRA 2013 v Gornji Radgoni, 24.-29.
avgust 2013,
• 44. sejem NARAVA-ZDRAVJE v
Ljubljani, 17.-20. oktober 2013.
Potrebna bo nadgradnja lokalno razvojne
strategije območja za obdobje 2014-2020, v
ta namen bo v prihodnje izvedenih kar nekaj
aktivnosti in povabil k soustvarjanju le-te.
Vsem članom in nosilcem projektov se
zahvaljujemo za sodelovanje v prvih petih
letih delovanja društva.

10. seja razvojnega sveta LAS Ovtar
10. redna seja razvojnega sveta, ki je potekala 27. marca 2013, je
bila namenjena potrditvi finančnega načrta
in programu dela za
leto 2013 in potrditvi
sprememb NIP-načrta
izvedbenih projektov,
ki jih je zahtevalo Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje.

Povabilo ponudnikom za sodelovanje
na sejmu KOS
Ponudnike, ki bi želeli svojo ponudbo v
okviru Ovtarjeve ponudbe predstaviti na
sejmu KOS, ki bo potekal od 24.–26. maja
2013 na Poleni pri Lenartu, vabimo k so-
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delovanju. Svojo pripravljenost sporočite
do 8. maja 2013 na info@lasovtar.si ali
059 128 773.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Iz mreže domačega znanja in veščin

V aprilu 2013 so bile izvedene kar 3 delavnice projekta Vzpostavitve mreže učečih
se kmetij:
- Izdelava domačih krem z uporabo zelišč
(8. in 18. 4. 2013),
- Tradicionalna peka kruha (15. 4. 2013),
- Izdelki iz ovčje volne – polstenje in pletenje (22. 4. 2013).
Utrinke iz delavnic je mogoče najti na spletni
strani http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/utrinki-z-delavnic-domacih-mojstrov

V mesecu maju 2013 vabljeni na delavnici:
Delavnica

Predavatelj

Dan

Ura

Suho cvetje in šopki

Frančiška Šafarič

13. maj
(Center Slov. goric)

17.00-19.00

25. maj
Od pridelka do izdelka poza- Franc Ruhitel,
bljenih poljščin (lan in pira) dr. Milojka Fekonja (na sejmu KOS)

10.00-12.00

Predhodne prijave udeležencev na sedežu LAS (tel. št.: 059 128 773, GSM: 051 660 865)
so potrebne zaradi zagotovitve količine materiala in organizacije.

Čistilna akcija
okrog Komarnika

Prvo močno sončno prebujanje je sobotno dopoldne, 13. aprila 2013, pospremilo
na čistilni akciji na Agatini in Franckovi poti
okrog Komarnika.

Bela ali Alojzijeva lilija (Lilium Candidum)

Prijetno sem bila presenečena na proslavi ob materinskem dnevu v Voličini, ko
so prvošolčki zapeli in zaplesali:
Lepa bela lilija, v krogu pleše deklica,
deklica se okrog vrti in si enga izvoli.
Prav gotovo nam ta otroška
rajalna igra pove, kako čislana
je bila lilija nekoč zaradi svoje
lepote. Priljubljena je bila že pri
starih Grkih in Rimljanih, prvi
kristjani so jo zaradi snežno belih cvetov posvetili Devici Mariji. Simbolizira čistost, milino,
globoko duhovno ljubezen in
neminljivo srečo v raju. V starih hišah še najdemo nabožne
podobe sv. Alojzija, ki v rokah drži lilijo,
od tod tudi naše ime Alojzijeva lilija.
Cveti junija, cvetovi so trobentaste oblike bele barve in daleč naokoli širijo sladek
vonj po medu. Rastejo na pokončnem steblu (1 meter višine), na katerem so tudi
majhni bledo zeleni lističi suličaste oblike.
Ko cvetno steblo propade, se razvije rozeta pritlehnih listov, ki tudi pozimi ostanejo zeleni. Lilija bo najbolje uspevala na
sončni do polsenčni pred vetrom zaščiteni
legi in v propustnih vrtnih tleh. Čebulice
posadimo zgodaj jeseni ali že v avgustu.

Včasih zna biti malo muhasta, a če ji boste našli prostor, kjer se bo dobro počutila,
vas bo razveseljevala dolga leta. Najdite ji
dom v bližini kakšne klopce, kjer jo boste
občudovali in vonjali. Uporabimo jo lahko tudi za rezano cvetje, vendar
naj vaza ne bo v spalnici in tudi
prašnike ji porežite (velja za
vse lilije), da cvetni prah ne bo
padal na prt. Včasih so cvetove
namakali v olju za zdravljenje
opeklin. Danes je na razpolago
še mnogo vrst lilij v raznih barvah in oblikah cvetov, a prav bi
bilo, da se v naše podeželjsko
okolje vrne Alojzijeva lilija.
Se pa lahko pohvalimo, saj v Sloveniji
rastejo štiri vrste divje lilije: krajnska lilija,
turška lilija ali zlati klobuk, brstična lilija in žafranasta lilija. Najpogosteje nanje
naletimo na robovih gozdov, v ruševju in
višje ležečih travnikih. Cvetijo od junija
naprej v vseh odtenkih oranžne, rumene
in lila barve. To so res lepe, postavne rože,
upravičeno zaščitene. Občudujmo jih in
pustimo, da bodo še naprej del naše skupne narave.
Marija Čuček
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